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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Soler Advogados
Sobre a vaga:
- Área: trabalhista;
- Atividades: atuação em andamentos processuais
(petições e outras peças), auxílio aos advogados no dia a
dia, eventuais diligências em fóruns (tudo realizado com
supervisão dos advogados, prezando pelo
conhecimento e aprendizado);
- Localizado no bairro Belém, a 5 minutos da estação
Belém do metrô (Linha 3 - Vermelha);
Requisitos:
- Experiência prévia na área trabalhista e cível (seja em
andamentos processuais ou entendimento geral da área
processual) será considerado um diferencial;
- Vontade de aprender;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: soler@advocaciasoler.com.br
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Baraldi & Mélega Advogados
Sobre a vaga:
- Área: trabalhista (para empresas);
- Localizado na Vila Olímpia;
- 100% Home Office;
- Bolsa auxílio de acordo com o ano que está cursando +
VT + VR + seguro de vida.
Requisitos:
- Cursando até o 4º ano no período noturno;
- Boa redação e comunicação;
- Organização pessoal;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: klouro@baraldimelega.com.br
- No assunto, indicar: "CV para Estágio".
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Rivitti e Dias Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso tributário (administrativo e judicial);
- Bolsa auxílio compatível com o mercado (R$36,25/dia)
e auxílio transporte;
Requisitos:
- Cursando 1º ou 2º ano;
- Bons conhecimentos da língua inglesa;
- Experiência pretérita será diferencial para vaga;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: nkayo@rivittidias.com.br;
- No assunto, indicar: [Vaga - Estágio - Contencioso
Tributário].



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Mundie Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- Bolsa auxílio acima da média, VT e VR;
Requisitos:
- Cursando entre o 3º e 6º semestre no período noturno;
- Estágio anterior na área será considerado um
diferencial;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: arp@mundie.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Rabelo Maurer
Sobre a vaga:
- Área: life sciences - ciências da vida e da saúde,
assusntos transacionais, fusões e aquisições, contratos,
societário e regulatório;
- Local: Av. das Nações Unidas, 12.399;
Requisitos:
- Cursando 2º ou 3º ano no período noturno;
- Inglês avançado ou fluente (lida-se com documentação
em inglês e algumas reuniões);
Inscrição: 
- Enviar currículo no número: (11) 99925-4088.
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Escola de Advocacia João Carlos Silveiro (EAJCS)
Sobre a vaga:
- Área: contratos corporativos;
- Carga horária de 5h/dia;
Requisitos:
- Cursando entre o 3º e 7º semestre.
Inscrição: 
- Realizar inscrição até dia 19/07 no site: lnkd.in/dEFK-
9Vz

Gaia, Silva, Gaeda - Advogados
Sobre a vaga:
- Área: direito tributário;
- Bolsa auxílio acima da média do mercado, VR, VT e
seguro de vida
Requisitos:
- Cursando do 2º ao 4º ano;
- Para vaga de 4º ano, experiência prévia será um
diferencial;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: giulia.souza@gsga.com.br

https://lnkd.in/dEFK-9Vz
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Teixeira & March Advogados
Sobre a vaga:
- Área: cível (contencioso e consultivo);
- Escritório de pequeno porte, próximo ao metrô Vila
Matilde;
- Horário: 13h às 18h;
- Regime híbrido;
- Bolsa auxílio compatível;
- Não é necessário experiência, será adquirida no
estágio;
- Vaga para início imediato.
Requisitos:
- Cursando 4º ou 5º semestre de Direito;
- Residir na Zona Leste
Inscrição: 
- Enviar currículo para: vagas.teixeiramarch@gmail.com;
- No assunto, indicar: Nome completo, semestre e qual
bairro reside.
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Braga & Garbelotti
Sobre a vaga:
- Área: contencioso;
- Horário: 10h às 17h, com uma hora de almoço;
- Bolsa auxílio em conformidade com o ano cursado, VR
e VT;
- Localizado próximo ao metrô Butantã;
- Atividades: elaborar relatórios de auditoria, expediente
em fórum e auxiliar a área técnica.
Requisitos:
- Cursando entre o 4º e 7º semestre;
- Desejável conhecimento no contencioso tributário;
- Inglês fluente será considerado um diferencial.
Inscrição: 
- Enviar currículo para: rh@brga.com.br
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Fidalgo Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- Atividades presenciais;
- Localizado na Av. Paulista;
- Carga horária: 13 às 19h.
Requisitos:
- Cursando 3º, 4º ou 5º ano no período matutino;
- Experiência anterior em escritório de advocacia na área
de contencioso cível, especialmente na realização de
petições, consultas, guias e protocolos eletrônicos nos
respectivos sistemas dos tribunais estaduais, além de
ótima redação e conhecimento em sistemas jurídicos;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: recepcao@fidalgoadvogados.com
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36a Vara Cível do TJSP - Fórum João Mendes.
Sobre a vaga:
- Estágio com a Dra. Priscilla Bittar Neves Netto;
- Carga horária: 4h/dia;
- Bolsa de R$600,00 + R$181,05 de vale transporte.
Requisitos:
- Cursando, preferencialmente, a partir do 5º semestre;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: fernanda.a.nasc@gmail.com
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Desio Senra Advogados
desiosenra.com.br
Sobre a vaga:
- Especializado na assessoria jurídica de empresas
nacionais e internacionais nas áreas de direito
empresarial, especialmente em direito societário, M&A,
contratual, imobiliário, civil, consumidor, ambiental e
compliance, ESG, propriedade intelectual, LGPD, fashion
law e start-ups. Atuação na resolução de conflitos;
- Atividades: elaboração de petições em processos de
baixa e média complexidade, contato com cartórios e
demais repartições públicas, emissão de guias e
certidões judiciais, elaboração de relatórios para os
clientes;
- Modelo híbrido de trabalho;
- Escritório localizado no Itaim Bibi;
Requisitos:
- Cursando o 7º ou 8º semestre;
- Perfil proativo e boa comunicação;
- Experiência na área de contencioso cível,
especialmente recuperação de crédito, contratos,
imobiliário, consumidor e societário, será considerado
diferencial;
Inscrição: 
- Enviar currículo para: vagas@desiosenra.com.br

https://desiosenra.com.br/
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Vinhas e Redenschi Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:
- Área: trabalhista;
- Localizado em Moema;
- Remuneração: R$1.800,,00 + VT + VR (R$25,00/dia).
Requisitos:
- Cursando a partir do 4º ano.
Inscrição: 
- Enviar currículo para: vdaurelio@vradv.com


