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Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga para advogado júnior em escritório boutique
Área: civil e empresarial diversificada em frentes consultivas
e contenciosas em litígios, contratos e
reestruturações/recuperações de crédito (RJ e falências).
Localização: Vila Olímpia, próximo ao trem e outros meios
de transporte.
Atividades: O advogado atuará na linha de frente, sendo o
responsável pela condução dos casos, tendo grande
interface com os sócios e os clientes.
O ambiente é colaborativo e aberto, com bastante espaço
para aprendizado na área.

 Recém-formados também são bem-vindos.

Palinkas Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição:
Currículos para o email: recrutamento@palinkas.adv.br

Vagas campus Higienópolis

mailto:recrutamento@palinkas.adv.br


Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível - Recuperação de Crédito 

Desejável experiência em  Contencioso Cível -
Recuperação de Crédito 

Enviar currículo para: rh@raadvogados.adv.br

Código: ADVJRCIVEL

Rezende Andrade e Lainetti Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

INSERIR CÓDIGO DA VAGA NO ASSUNTO DO E-MAIL

 

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Trabalhista
Localização: Rua Itacema, 128/2º e 3º andar - Itaim Bibi
Horário: 10h às 17h – 1h intervalo) (13h às 20h – 1h
intervalo). A depender do turno da graduação – o horário
é flexível.
Modalidade de trabalho: Presencial no início e depois
híbrido.
Funções: atuar no backoffice do escritório e cuidar das
finalizações dos processos e execuções de honorários,
dentre outras)
Benefícios: Valor da bolsa auxílio, vales e benefícios. Vale
refeição e o valor da bolsa dependerá do ano da
faculdade. (4º ano valor da bolsa de R$ 1.800,00)

Enviar currículo para:cmf@camargobento.com.br

Mallet Advogados Associados
Sobre a vaga:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso tributário
Benefícios: Remuneração compatível com o mercado + VR
de R$25 por dia + VT ou vaga no prédio + reembolso de
plano de saúde em 50%.
O que esperar do escritório:  Contato com matérias
diversificadas – tributos federais, estatuais e municipais,
diretos e indiretos, com ênfase em indiretos - Autonomia
para propor e discutir ideias - Ambiente menos tradicional

O que esperamos dos candidatos: - Comprometimento
com a qualidade e atenção - Interesse contínuo no Direito
Tributário - Organização com prazos
 Conhecimentos em inglês
Conhecimentos em tributário compatíveis com a posição 
Conhecimentos em processo civil compatíveis com a
posição

Enviar CV para secretaria@arbachefarhat.com.br e
marcela@arbachefarhat.com.brcom o assunto "Vaga de
Estágio Tributário".

Arbach & Farhat Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis

mailto:secretaria@arbachefarhat.com.br
mailto:marcela@arbachefarhat.com.br


Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: penal 

2o ao 4o ano de Direito

Enviar   currículo para o e-mail
cristiane@cavalcantision.com 

Escritório da advogada criminalista Dra. Dora
Cavalcanti 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: VARA CÍVEL
Localização Fórum João Mendes. 
A juíza é incrível e didática. O ambiente é ótimo e as
assistentes são super acessíveis.
Horário: 4 h diárias 
Benefícios:  Bolsa de R$ 600,00 mais R$ 181,05 de vale
transporte

A partir do 5º semestre da graduação

interessados mandem o CV   para o email:
fernanda.a.nasc@gmail.com

36ª vara do TJSP, no Fórum João Mendes.
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível 
Localização: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894, Cj. 82 - Jardim
Paulistano, São Paulo/SP)
Horário: 6h/dia
Benefícios: Vale Transporte, vale refeição e bolsa
compatível com o mercado e bônus anual por
performance
Atividades: trabalhará em equipe enxuta, com bastante
responsabilidade. 
O clima de trabalho é excelente e o escritório investe forte
na formação de profissionais. Ao contrário de firmas
tradicionais e hierarquizadas, somos um escritório jovem,
que se organiza de forma horizontal e incentiva os
colaboradores com base nas suas habilidades e
desenvolvimento.

Carvalho, Kamel Meyer Advogados 
Sobre a vaga:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

cursando 4º ao 6º semestre da graduação de Direito.
Experiência na área: Desejável, mas não obrigatório
Organização, comprometimento, senso de urgência e
pontualidade são habilidades essenciais. 

Interessados devem enviar o currículo para:
cv@ckmlaw.com.br

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: assessoria jurídica cível
Localização: Oscar Freire 
A equipe tem como objetivo assessorar a área em sua
prevenção, atuando de forma operacional, visando uma
melhor organização.
Benefícios: Remuneração compatível com o mercado.

a partir do 4° semestre;
Experiência em acompanhamento processual;
Conhecimento no pacote office, principalmente planilhas
de Excel.

Os currículos deverão ser enviados indicando o assunto

Maneira Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

"ESTÁGIO ASSESSORIA CIVEL
vagas.assessoria.civel@maneira.adv.br

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso tributário
Localização: Jardins, São Paulo/SP 
Modalidades: presencial
Benefícios: Bolsa estágio: R$ 2.100,00 + VT + VR.

Cursar o 5° semestre 
Requisito indispensávet experiência prévia na área.
Diferencial: nível avançado em inglês ou espanhol.

 Meirelles Costa Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Envie o seu currículo para: morvan@meirellescosta.com.br

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  VARA CÍVEL
Localização:  Fórum João Mendes
Ambiente de trabalho é excelente, aprende-se muito. 
Atividades: O trabalho consiste em elaboração de
deduções, despachos e sentenças. 
Benefícios: Esquema do CIEE (04h por dia e bolsa de R$
600 + R$ 185,27 de auxílio transporte) 

 Cursem a partir do 5º semestre.
Início imediato. 

Os interessados devem enviar o CV ao e-mail
afcajuhi@tjsp.jus.br

 34a Vara Cível Central
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

 

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível

 Cursando 6º semestre 

Enviar currículo para: rh@raadvogados.adv.br

Código: ESTAGCIVEL-22

Rezende Andrade e Lainetti Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

INSERIR CÓDIGO DA VAGA NO ASSUNTO DO E-MAIL

 

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Trabalhista (Reclamada)
Local: Anhangabaú - centro SP 
Modalidade: no momento, home-office
Benefícios: Bolsa auxílio de R$ 1.082,34 + Ajuda de custo
de R$ 112,35

Cursando até o 6° semestre 

encaminhar o currículo para:

Arnor Serafim Júnior Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

emilli.vasconceloss@gmail.com

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  cível e criminal (maior demanda na área cível)
Localizaçao: Rua Vergueiro, nº 1855 (próximo ao metrô
paraíso)
Regime: presencial
Horário de trabalho: 13h às 18h
Benéfico: 1 salário mínimo + VT

A partir do 6º semestre.

Os currículos deverão ser encaminhados no e-mail:
Lucas@rapososoaresesalome.Adv.BR

Raposo Soares e Salomé advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

 

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  Mercado de Capitais 
Benefícios: Salário compatível com o mercado 
Atividades: motivado(a) a atuar com escopo em
diversas questões societárias, projetos de
auditoria, com foco em operações de mercado de
capitais e fundos de investimentos.

Expectativa de conclusão do ensino superior
completo em direito até 2023
Experiência na área
 Inglês fluente

Interessados devem enviar currículo para
rh@monteirorusu.com.br

Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: trabalhista
Atividades: Elaboração de petições sob a supervisão dos
advogados; Análise de decisões judiciais para lançamento
em sistema (LawOffice); Elaboração de relatórios
processuais; Suporte aos advogados da área em
pesquisas e estudos; Outras atividades cotidianas na área
trabalhista.
Benefícios: bolsa auxilio compatível com o mercado,
auxilio-transporte, seguro de vida, ambiente inovador e
cultura diferenciada em termos de escritório de
advocacia.

Cursando 7o ao 9o semestre de Direito em 2022
Experiência prévia como estagiário na área trabalhista.
Muita proatividade e vontade de aprender!

Encaminhar CV para: yagas@corelaw.com.br
Inserir no título do email: ESTrab--04/2022
Prazo para envio: até 06/05/2022

ZANCANER, SALLA, FAUSTINO E CARVALHO ADVOGADOS
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito Empresarial. 

 Cursando 7º ou 8º semestre em direito.
Fluência em inglês.

Interessados, por favor enviar CV para rh@mylaw.com.br.

 Maia Yoshiyasu Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis

mailto:rh@mylaw.com.br
https://www.facebook.com/MaiaYoshiyasu/?__cft__[0]=AZWiRINwJWd4QHMzR0M--6HFSJoEVAN0Zh3-fzR58f1pDpewQgvX05BAjnR11ocRxG2KuVhVANJ5mW0XhVcw-IHrJLYBWitF2RI-Le5pcYr_A2-0r9P08P-PHBP5qQ__rslbQXakgveNxE5CF4fSKtFEWma6hiQn2UozbUghbbHjUsCNQlZHx8C3u3pealbN52c&__tn__=kK-R


Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  M&A e Contratos.
Localização: Jardim Paulista 
Horário: a combinar
Benefícios: Bolsa de estágio compatível com o mercado
Modalidade: regime híbrido, sujeito a ajustes.

Cursando  a partir do 4º ano de graduação em Direito em
faculdade de São Paulo/SP, preferencialmente no período
noturno
inglês fluente, ótima redação e espírito de equipe.
Experiência prévia é desejável. 

Interessados podem enviar currículos para
selecao@pdpadv.com.br, inserindo no campo "assunto" a
referência "Vaga de Estágio - Consultivo Empresarial"

Prandini, De Luca & Pimenta Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis

mailto:selecao@pdpadv.com.br


Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  tributária, contencioso e consultivo, todos os
tributos.
Modalidade: híbrido
Localização:  Itaim Bibi
Benefícios: Bolsa em valor compatível com o mercado,
seguro de vida e auxílio para transporte.
Ótima oportunidade de aprendizado considerando a
abrangência da área tributária.

Cursando 4º ou 5º ano da faculdade de direito.
Experiência com o sistema E-Cac, SAV, PJe, E-SAJ - E-Proc,
SIPET
Inglês avançado

Enviar seu currículo para o e-mail:
atendimento@nhmadv.com.br, com o título “Vaga de
estágio – NHM Advogados”

NHM Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis

mailto:atendimento@nhmadv.com.br


Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:: contencioso 
Localização: Pinheiros  
Modalidade: Híbrido 
Atividades:  ênfase em escrita e pesquisas (areas civil,
invluindo familia e sucessoes); contratos e societário em
geral; ambiental e regulatorio para auditorias e pesquisas. 

Cursar o 5º ano da faculdade com possibilidade de
efetivação.

Currículos deverão ser enviados para o seguinte e-mail:
est@avwadvogados.com.br

AVW ADVOGADOS
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Trabalhista
Localização:  Próximo ao Fórum
Trabalhista da zona leste (Penha);
Atividades: Audiências de instrução;
Elaboração de peças e petições; Respostas
e atendimento de clientes.
Benefícios: Pagamento de comissão para
indicações de novos clientes; Vale
transporte; Vale refeição; Incentivos e
cursos para continuidade na sua educação
(neste momento curso de execuções);
Forma de Contratação:  Prestação de
serviço com sociedade unipessoal aberta
com emissão de nota fiscal mensal.
 Escritório de médio porte com
possibilidade de crescimento;

Tavares Advogados 
Sobre a vaga:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vagas campus Higienópolis

 Mínimo de 3 anos de atuação na área
trabalhista comprovada.
Desejável morar na zona leste, ter como se
locomover com facilidade.
 Você vai se destacar se tiver: Pós graduação e
cursos de especialização nas áreas de atuação
do escritório; Equipamentos para trabalhar em
home office, se necessário; Carro próprio.

Enviar CV com assunto: ADV TRAB PLENO

Requisitos:

Inscrição:

 



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Econômico, com ênfase em Concerrencial e Energia
Estamos contratando Advogada/o Júnior

Até 3 anos de formado
Experiência prévia em Direito Concorrencial e/ou Energia
será diferencial
Inglês fluente

Enviar currículos para selecao@ocvd.com.br até
16.05.2022

Octaviani Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Advogadas/os (Júnior e Pleno)
Área: tributária
Atividades: As atividades serão desenvolvidas
representando interesses de empresas que atuam em
diferentes segmentos econômicos. As/Os profissionais
selecionadas/os atuarão também em due-diligences,
pesquisas técnico-científicas, elaboração de peças
processuais, memorandos, legal opinions e pareceres
jurídicos. Conhecimento de idioma estrangeiro será
considerado.

Serão considerados CVs de profissionais com até 7 anos
de formados/as.
As/Os candidatos precisam ter histórico de atuação
concreta e intensa com direito tributário e ter atuação
predominante no contencioso fiscal e alguma atuação
consultiva. 

 CV completo para curriculos@pretoadvogados.com.br

Preto Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Higienópolis



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Tributária

Graduando em Direito 5°- 8° semestre;
 Experiência em Contencioso Judicial e/ou Administrativo.

Enviar currículo para:processoseletivo@nseb.com.br
com o assunto "Vaga Estagiário"

Neves & Battendieri
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Vagas campus Alphaville


