
Julho 2022

Centro Acadêmico João Mendes JúniorCentro Acadêmico João Mendes Júnior  



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Criminal
Carga horária: 4 horas/dia.
Horário a combinar.
Bolsa: R$ 600,00 + VT
Para mais informações, ligar no número (11) 3489-
4658

Enviar CV para o e-mail: Lucianagermano@tjsp.jus.br
Assunto: “VAGA DE ESTÁGIO - PROCESSO SELETIVO”

Vara de Violência Doméstica - Foro IX Vila Prudente*
Sobre a vaga:

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Carga horária; 4 horas diárias
 ótima oportunidade de aprendizado.

enviar o CV para o e-mail alinel@tjsp.jus.br

2º Ofício Criminal do Fórum Regional I - Santana
(Cartório)
Sobre a vaga:

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

1ª Vara Cível do Foro Regional IX- Vila Prudente.
Horário: presencial (4 horas)
Benefícios: Bolsa padrão do TJSP (R$600 + 185 VT).
Ótima oportunidade para aprendizado, em especial
nas matérias de direito civil e processual civil.

enviar CV para:ambassi@tjsp.jus.br

1ª Vara Cível do Foro Regional IX- Vila Prudente.
Sobre a vaga:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Contencioso e consultivo tributário;
Benefícios: Bolsa Auxílio: Compatível com o
mercado;
Disponibilidade: Início imediato.
O escritório é um ótimo local para trabalhar,
principalmente nas primeiras etapas da graduação.
Os advogados são acessíveis e a equipe é unida e
colaborativa.

Cursando do 1º ao 4º semestre de Direito.

Encaminhar currículo para:
joao.vitor@acaliladv.com.br; e
betania@acaliladv.com.br. 
No assunto do e-mail deverá constar,
necessariamente: “(i) VAGA DE ESTÁGIO; (ii) __º ano;
(III) Faculdade/Universidade ___”.

Adalberto Calil Sociedade de Advogados;
Sobre a vaga:

Requisitos:.

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vara da infância e juventude do Fórum de Santo
Amaro
Benefícios: 4h diárias; Bolsa auxílio: R$ 600,00; Vale
transporte: aproximadamente R$180,00

Cursando entre 3º semestre ao 5° semestre;
 Ter fácil acesso a Santo Amaro ou linha lilás da
cptm;
Ter vontade de aprender, ser proativo e
comunicativo 

 Currículos para o email: vagatjsp17@gmail.com

Convênio Avance/TJSP 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito Penal 
Horário:  vespertino (13h às 19h) (não obrigatório).
Benefícios: Oferecemos bolsa auxílio + VR + VT.
Atividades: Acompanhamento de processos
criminais e inquéritos policiais; Elaboração de
peticionamentos de pequena e média complexidade;
Elaboração de resumos dos casos e de memoriais
para despachar;Pesquisa de jurisprudência e
doutrina; Momentos de estudo buscando
aprimoramento técnico na matéria penal e
processual penal; Auxílio na preparação das
audiências a serem realizadas; Eventualmente,
realização de diligências externas a delegacias,
presídios, fóruns, cartórios e outros; Auxílio na
elaboração de controles de prazos e de processos,
com gerenciamento e criação de planilhas; Auxílio no
atendimento de clientes e assistidos do instituto
RESPONSA (parceiro do escritório) via whatsapp;

Cursando entre o 3º e 7º semestre de Direito.

Coltro Advogados :
Sobre a vaga:

Requisitos:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Ter interesse pela área criminal
Ter vontade de aprender e ser comprometido(a)
 Também será um diferencial a capacidade
organizacional do(a) candidato(a), haja vista a
necessidade de auxiliar no controle dos prazos e
planilhas de andamentos processuais, e no
desenvolvimento de controles internos para o
escritório;
Ter interesse pela área acadêmica será um
diferencial (não obrigatório);
Ter realizado cursos ou participado de palestras e
eventos na faculdade será um diferencial (não
obrigatório);
Ter veículo próprio será um diferencial (não
obrigatório);

Enviar currículo para o e-mail:
estagio@coltroadvogados.com
Prazo limite para envio: 13/07/2022

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso tributário 
Localização:  Itaim Bibi
início para agosto. 

Cursando entre o 3º ao 8º semestre de Direito.

enviar currículo para
marina.perez@vianaeazevedo.com.br ou
contato@vianaeazevedo.com.br.

Escritório Viana e Azevedo
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível e Arbitragem.
Localização:  bairro Cerqueira César 
Benefícios:  bolsa auxílio compatível com o mercado,
vale refeição e vale transporte.

Cursando  entre o 4º e o 8º semestre.

rsouza@douradocambraia.com.br  e
rmarangon@douradocambraia.com.br.

 Dourado & Cambraia Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Trabalhista
Localização: Av. Guarulhos, 1797
Benefício: Bolsa auxílio

Cursando 5º semestre de Direito.
Morar na região de Guarulhos

pazemeckas@hotmail.com com assunto “Estágio
Trabalhista”

RPA Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível

Cursando o 5º ao 8º semestre
Inglês avançado 

 Encaminhar o currículo para
paratalentos@vpbg.com.br  informando Estagiário(a)
Contencioso Cível no assunto do e-mail.

Vella Pugliese Buosi Guidoni Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Contencioso Cível
Localização: Rua Fidêncio Ramos, 223, 14° andar -
Vila Olimpia - São Paulo - SP
Atividades: Acompanhamento de processos judiciais
e administrativos in loco e via internet; Elaboração
de pesquisas de doutrina e jurisprudência,
organização de documentos e elaboração de peças
de baixa e média complexidade.
Jornada de 6 horas diárias.
Benefícios: Bolsa-estágio compatível com o mercado,
Vale refeição, Vale transporte ou estacionamento.

5° ao 8° semestre do curso de Direito
Preferencialmente que estude no período noturno
Perfil analítico e vontade de aprender.

Giamundo Neto Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: cy@gnetoady.com.br *Indicar "Vaga de
estágio - Contencioso Cível no assunto do e-maiL



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: contencioso cível  
Localização: região da Paulista, de fácil acesso
(próximo à estação Consolação, do metrô).
Benefícios: plano de carreira, auxílio transporte,
auxílio refeição e seguro de vida. O valor da bolsa
auxílio, compatível com o mercado, bem como
demais benefícios, serão informados
oportunamente na entrevista.

Alunos do 5ºe 6º semestre 
Possam estagiar no período da manhã.
Buscamos profissionais proativos, ágeis e dispostos
a aprender. 

 Enviar o currículo para o email:
a.paiva@mesquitaribeiro.com.br.

Mesquita Ribeiro Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível Estratégico.
Trabalho presencial em São Paulo - SP

Cursando o 5º ao 8º semestre de direito
Atuação prévia em escritório de advocacia ou
Tribunal
Procuramos profissionais que prezem pela boa
comunicação e rigor da técnica jurídica. Boa
convivência em equipe é fundamental.

Envie o currículo para
contato@loureirorodrigues.com.br 
Informar no título do e-mail a vaga a qual está se
candidatando.

Loureiro & Rodrigues Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 

mailto:contato@loureirorodrigues.com.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: criminal
Localização:  Alameda Santos n.º 1.909, conjunto 52,
Jardim Paulista
Possui pequeno porte e ótimo ambiente de
aprendizagem.
Atividades:  Elaboração de peças processuais,
conferência e análise de documentos,
acompanhamento processual, diligências externas
em Fóruns, Delegacias de Polícia e órgãos públicos,
elaboração de relatórios e atividades administrativas
inerentes às atividades de estágio em Direito.
Remuneração: condições e valores serão tratados na
ocasião da entrevista.
 em razão das medidas sanitárias adotadas nos
ambientes do Poder Judiciário para a contenção da
COVID-19, em especial a apresentação de
passaporte vacinal, pede-se a apresentação deste na
segunda etapa. O uso de máscara será obrigatório.

Cursando o 6º ou 7º semestres em Direito.

 currículo atualizado em formato PDF para o e-mail
curriculos@vsaadvogados.com. 
Assunto: [VAGA - ESTÁGIO – ÁREA CRIMINAL] e o
nome completo da pessoa candidata à vaga.

Vasques, Seguins & Andreucci Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:curriculos@vsaadvogados.com


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área : DIREITO CIVIL/ PROCESSUAL CIVIL
Localizado na Av. Paulista 
Atividades: Elaboração de peças;  Realização de
pesquisas Jurídicas; Organização de arquivos;
Demais demandas pontuais da área.
Benefícios: R$1.300,00 mensais

Cursando entre 7º a 10º  semestre de Direito.

alexandre.arenas@arenas.adv.br ou Whatsapp 11-
995529842 com Francisco

Arenas Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 

mailto:alexandre.arenas@arenas.adv.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: direito e tecnologia 
Vaga em uma equipe dinâmica, colaborativa e com
excelência técnica.
Benefícios: Bolsa Auxílio: R$ 1.500,00 (talvez pode ter
havido mudança), VT, VR, (cartão swile) entre muitos
outros.

Cursando a partir do 7º semestre de Direito.
Conhecimento em contratos
Boa comunicação com a equipe e stakeholders
internos
Disposição para aprender coisas novas
Habilidade em trabalhar em ambientes dinâmicos

O currículo pode ser enviado até o dia 13.07 para o
e-mail: amanda.fragnan@memed.com.br

Memed
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição: 


