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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Abe Giovanini Advogados
Sobre a vaga:
- Área: cível;
- Atividades: controle de prazos e
acompanhamentos processuais, análise
processual e elaboração de peças,
participação em reuniões com clientes,
pesquisas de doutrina e jurisprudência,
elaboração de notícias e artigos jurídicos;
- Bolsa auxílio compatível com o mercado, VR,
VT e gratificação de final de ano;
- 6 horas de estágio, modelo híbrido;
- Localizado na Zona Sul de SP.
Requisitos:
- Disposição para aprendizado, organização,
senso de urgência, cooperação e colaboração
para trabalho em equipe.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
iolanda.silva@abegiovanini.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Araújo e Policastro Advogados
araujopolicastro.com.br
Sobre a vaga:
- Área: Cível;
- Benefícios: VR, VT, seguro de vida, OAB e
pagamento de 13º;
- Local: Itaim Bibi.
Requisitos:
- Cursando a partir do 2º semestre;
- Inglês avançado;
- Desejável experiência em cível.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
mribeiro@araujopolicastro.com.br
- No assunto, indicar: Estágio Cível.

https://araujopolicastro.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

DR&A Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível e arbitragem;
- Atividades: monitorar publicações e
andamentos, atualização de relatórios,
elaboração de petições e pareceres de baixo a
média grau de complexidade, pesquisas
jurídicas e pesquisas patrimoniais para ações
de ressarcimento.
Requisitos:
- Cursando entre o 3º e 6º semestre;
- Desejável inglês fluente;
- Experiência em escritório de advocacia;
- Disponibilidade para início imediato;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: rh@draadv.com.br
- No assunto, indicar: Estágio - Contencioso;



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Raphael Miranda Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível estratégico e
arbitragem.
Requisitos:
- Cursando entre o 4º e 8º período.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
institucional@raphaelmiranda.adv.br
- No assunto, indicar: "Currículo Estágio
Contencioso".



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Bichara Advogados
Sobre a vaga:
- Atividades: acompanhamento diário de
processos estratégicos, alimentação de
sistema, realização de pesquisas
jurisprudenciais, diligências externas;
- Localizado na Vila Olímpia, regime híbrido;
- Benefícios: VR ou VA, VT, assistência médica
e odontológica (a partir do 3º mês). seguro de
vida em grupo.
Requisitos:
- Cursando entre o 4º e 8º período;
- Agilidade, foco na qualidade, senso se
urgência, flexibilidade para lidar com m ais de
um assunto e facilidade de trabalho com
equipe;
Inscrição: 
- Acessar o link:
linkedin.com/jobs/view/3104316593

https://www.linkedin.com/jobs/view/3104316593/?fbclid=IwAR3jUWernsgmHodjRrqkNkuv7L2jiF5GEA8Xgr0cUUUSY1l_tbh78qAahYo


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Araújo e Policastro Advogados
araujopolicastro.com.br
Sobre a vaga:
- Área: Tributário;
- Benefícios: VR, VT, seguro de vida, OAB e
pagamento de 13º;
- Local: Itaim Bibi.
Requisitos:
- Cursando do 5º ao 7º semestre;
- Inglês avançado;
- Desejável experiência em Tributário.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
mribeiro@araujopolicastro.com.br
- No assunto, indicar: Estágio Tributário.

https://araujopolicastro.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Yarshell Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível estratégico e
arbitragem;
- Escritório do prof. Flávio Luiz Yarshell.
Requisitos:
- Cursando entre o 5º e 7º semestre;
- Disponibilidade para início imediato;
- Experiência com contencioso cível será um
diferencial.
Inscrição: 
- Enviar currículo para: csp@yarshell.com.br
- No assunto, indicar: "Vaga de estágio SBR -
[nome]".



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Salusse Marangoni Parente Jabur
Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso administrativo tributário;
- Atividades: acompanhamento de processos,
pesquisa de jurisprudência e legislação,
suporte aos advogados na elaboração de
peças e nos julgamentos, elaboração dos
relatórios para fins de auditoria etc.
Requisitos:
- Cursando entre o 5º e 8º semestre;
- Inglês fluente;
- Atuação prévia em Direito Tributário será um
diferencial.
Inscrição: 
- Enviar currículo para: rh@smabr.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Barão & Ferreira Advogados
Sobre a vaga:
- Área: cível/
- Vaga de auxiliar administrativo;
- Contratação CLT;
- Salário compatível com o mercado + VT + VA;
- Escritório localizado na Zona Leste de SP;
- Atividades: auxílio nas atividades
administrativas e jurídicas, solicitação de
documentos, andamentos processuais,
diligências externas e elaboração de petição
de baixa e média complexidade.
Requisitos:
- Cursando a partir do 5º semestre;
- Desejável ter vivência na área Civil;
- Boa redação, proativo, organizado,
comunicativo;
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
novostalentos@baraoeferreira.adv.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Mesquita Ribeiro Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível estratégico;
- Escritório oferece plano de carreira, auxílio
transporte, auxílio refeição e seguro de vida;
- Valor da bolsa auxílio compatível com o
mercado, bem como demais benefícios, que
serão informados oportunamente na
entrevista;
- Escritório está localizado na região da
Paulista, de fácil acesso.
Requisitos:
- Cursando o 3º ano;
- Profissionais proativos, ágeis e dispostos a
aprender.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
a.paiva@mesquitaribeiro.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Manassero Campello
manasserocampello.com.br
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível estratégico e
arbitragem;
- Benefícios: bolsa auxílio acima da média do
mercado, vale transporte ou vaga, vale
refeição, seguro de vida e 13º.
Requisitos:
- Cursando o 3º ano;
- Inglês avançado;
- Experiência anterior será considerado um
diferencial.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
paniguel@manasserocampello.com.br

https://manasserocampello.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Mannrich e Vasconcelos Advogados
mannrichvasconcelos.com.br
Sobre a vaga:
- Área: Direito do Trabalho | Contencioso;
- Localizado na Av. Paulista, próximo ao metrô
Consolação.
Requisitos:
- Cursando o 3º ou 4º ano de Direito;
- Inglês no mínimo avançado.
Inscrição: 
- Enviar currículo para:
rh@mannrichvasconcelos.com.br

https://mannrichvasconcelos.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

R. Longo Advogados
Sobre a vaga:
- Regime de trabalho presencial, com
possibilidade de Home Office quando
necessário;
- Ótimo ambiente de trabalho, bolsa-estágio
compatível com o mercado, VT e VR;
Requisitos:
- Cursando entre o 6º e o 10º semestre;
- Experiência prévia em contencioso
tributário;
- Boa redação.
Inscrição: 
- Enviar currículo até dia 01/07/2022 para:
estagio.rlongoadv.2022@hotmail.com 


