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da disponibilidade para 1º semestre em diante

AYDAR ADVOCACIA

Sobre a vaga:
-Área: trabalhista
-Local Sé- centro de São Paulo
- Benefícios: Bolsa auxílio 1.000 +VT+VR

Requisitos:
-Cursando 1º e 2 ºano
-Ter experiência com público é essencial

Inscrição:

-ENVIAR E-MAIL PARA aydar.advocacia2@gmail.com
Assunto: VAGA ESTÁGIO TRABALHISTA/LUCAS PRADO
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[VAGA ESTÁGIO 26 VARA CRIMINAL - FÓRUM BARRA FUNDA] 

Sobre a vaga:
-Oportunidade de estágio no gabinete da Dra Ana Claudia Sillas,
da 26 Vara Criminal do Fórum da Barra Funda-SP

Requisitos:
- Prévio conhecimento em Direito Penal e dosimetria da pena
- Boa redação
- Comprometimento
- Estar cursando no máximo até o 6 semestre

Inscrição: Quem se interessar, favor enviar CVs para o email:
estagiovara@gmail.com
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 [VAGA DE ESTÁGIO - 2ª INSTÂNCIA] [16ª CAMARA CRIMINAL]

Sobre a vaga:
O Desembargador Gilberto Leme Marcos Garcia está com
processo seletivo aberto para preenchimento de uma vaga de
ESTAGIÁRIO.

O trabalho é somente jurídico e consiste em elaboração de
minutas de votos.

É uma ótima vaga, com muita possibilidade de aprendizado. O
ambiente é muito bom, todos no gabinete são superacessíveis e
dispostos a ajudar quando necessário. O Dr. Gilberto é um
excelente chefe e costuma abrir espaço para discussão dos casos
mais intrincados.

- A contratação é feita por meio da empresa Avance Estágios

Benefícios: R$600,00 
- 4 horas diárias de trabalho
-remota

Inscrição:

- Os interessados deverão mandar seus currículos ao e-mail
gabgilbertogarcia@tjsp.jus.br
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[VAGA DE ESTÁGIO - VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DO BUTANTÃ]

Sobre a vaga:
-Vaga para trabalhar no gabinete da juíza Dra. Rafaela Caldeira
Gonçalves;
- Carga horária de 4 horas diárias, no período da tarde;
- O trabalho consiste na elaboração de minutas de decisões de
medidas protetivas de urgência, sentenças, dentre outras
atividades;
- O trabalho será exercido majoritariamente de maneira remota,
havendo necessidade de comparecimento presencial 1 x por
semana.
-  Será dada prioridade a candidatos autodeclarados negros,
bem como a pessoas trans

Inscrição: Interessados, pedimos que encaminhem currículo ao
seguinte e-mail: aalmeida2@tjsp.jus.br
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[ESTÁGIO TJSP] [CÍVEL] [FÓRUM JOÃO MENDES]

Sobre a vaga:
-uma vaga de estágio na 13ª Vara Cível do Fórum João Mendes. 
-tem 4 horas de duração
- gabinete do Dr. Luiz Carrer 
-Atividades:  elaboração de sentenças e decisões. 
-Benefícios: O valor da bolsa é R$ 600,00 + R$ 180,00 (VT). 

Requisitos:
- Necessário estar cursando a graduação em Direito
-Desejável experiência anterior no Tribunal de Justiça

Inscrição: Interessados e interessadas, favor encaminhar o
currículo para o e-mail: lfernandof@tjsp.jus.br
Favor colocar como assunto “Vaga de Estágio”.
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Gabinete da 8ª Vara de Família e Sucessões de Santo Amaro
(Fórum de Santo Amaro)

Sobre a vaga:
-Expediente inicialmente misto
-Horário das 13h às 17h
-Análise de processos e elaboração de minutas variadas

Requisitos:
- Necessário estar cursando a graduação em Direito
-Desejável experiência anterior no Tribunal de Justiça

Inscrição: Enviar currículo para: cfanizzi@tjsp.jus.br
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 Telles Advocacia 

Sobre a vaga:
-Área: contencioso previdenciário
-Estágio: Jurídico-Controladoria
-Horário de Trabalho: 30 horas semanais
-O formato de trabalho é presencial.
 Local:  Santana (Zona Norte de São Paulo)

Requisitos:
- Sem necessidade de experiência Prévia
-Conhecer os sistemas Google Workspace e ASTREA (Software
Jurídico) são diferenciais

Inscrição: Os currículos devem ser enviados para o e- mail
renata@tellesadv.com
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FCR Law

Sobre a vaga:
-Área: empresarial
- Atividades: elaboração de atas de reuniões de sócios e outros
atos societários; organização dos documentos estrangeiros dos
clientes; revisão de informação das sociedades nos Atos
Societários; Organização de documentos para registro em
cartórios; preenchimento de formulários da Receita Federal e
Junta Comercial para o registro de Atas de Reuniões de Sócios
etc; e contato com órgãos de registro.
 

Requisitos:
- Cursando 2º ano ou 4º ano.
-Inglês avançado ou fluente imprescindível
- Interesse na área empresarial

Inscrição: Enviar currículo para careers@fcrlaw.com.br
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 Escritório Jacinto Law 

Sobre a vaga:
-Área: consultivo cível/empresarial.
-02 vagas
-Localidade:  Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, Torre Sul, 4º
Andar, São Paulo, SP 
- Home Office

Requisitos:
-2ºano e 3º ano da faculdade
-Ter empatia com as pessoas; desejo aprendizado contínuo, e;
busca em entregar o melhor resultado possível ao cliente, de
forma personalizada. 
-diferencial ter alguma experiência com contratos ou direito
digital mas, buscamos pessoas com o interesse em aprender e
em se desenvolver na área digital, civil e empresarial.

Inscrição: Aos interessados na vaga, peço que, por gentileza,
encaminhem email com currículo para o endereço
thomasdefelipe@jacinto.adv.br, e descrevam no assunto"VAGA
DE ESTÁGIO [NOME COMPLETO]"
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Anelise Arnold Advocacia

Sobre a vaga:
-Área: direito das família e sucessões
- início imediato
- Atividades: Acompanhamento processual; elaboração de
contratos; procurações, organização de documentos; planilhas.
Administrar os e-mails do escritório, agenda e telefone,
publicações; Pesquisas de jurisprudências; Elaboração relatório;
Elaboração de petições simples; Auxílio aos advogados;
Atendimento ao cliente;
- Benefícios: Bolsa de R$ 1.100,00 pelo CIEE + Vale transporte;
Jornada de 6h por dia sendo 15 min de almoço ou lanche,
possibilidade de efetivação, bônus e prêmios extras;

Requisitos:
-Estar cursando a partir do 3º semestre da faculdade de Direito;
Residir na Zona Oeste - SP (OBRIGATORIAMENTE DEVE CONSTAR
NO CURRICULO OU CORPO DO E-MAIL SEU BAIRRO DE
RESIDÊNCIA).
-Preferencialmente, possuir experiência em escritório de
advocacia e atendimento ao público;
-Estudar no período noturno;
-Ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia;

Inscrição: Enviar currículos para o e-mail:
contato@anelisearnold.adv.br
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FALLETTI ADVOGADOS

Sobre a vaga:
-Área: consultivo e contencioso estratégico
- Atividades: trabalho técnico de alto valor agregado, elaboração
de documentos, minutas e petições de média complexidade,
acompanhamento de fórum e diligências pessoais em órgãos
públicos
 

Requisitos:
- Cursando 2º ano ou 3º ano de Direito do período noturno
-Perfil analítico, proativo e com aptidão para trabalho em equipe

Inscrição: Enviar currículo para
bcalcina@fallettiadvogados.com.br e
cafonso@fallettiadvogados.com.br com o Assunto " Estágio"
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Mannheimer, Perez e Lyra Advogados

Sobre a vaga:
-Localização: Escritório de advocacia de pequeno porte,
localizado próximo ao metrô vila Matilde, São Paulo/SP,
seleciona:
Área: áreas de contencioso estratégico cível e empresarial,
arbitragem.

Requisitos:
- Requisito: Cursando 2º ano ou 4° ano de Direito
-Fluência em inglês é desejável
-Experiência prévia será considerada diferencial 
Inscrição:
gilmara.lima@mpladv.com.br
Indicar como assunto: Processo Seletivo Estágio SP 2022
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Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Advogados

Sobre a vaga:
-Área: o contencioso cível e administrativo, com foco em setores
regulados, em casos estratégicos.
-Local: O escritório tem sua sede principal no Rio de Janeiro e a
unidade de São Paulo fica localizada na Vila Olimpia.
- A atuação se dá em casos de grande complexidade envolvendo
matérias de Direito Civil, Direito Empresarial, Direito
Administrativo e Regulatório. 
-O escritório também possui significativa produção acadêmica,
pois em seus quadros há professores de renomadas instituições.
O contato com os sócios é muito próximo e a oportunidade de
aprendizado e crescimento profissional é enorme.
 

Requisitos:
-A vaga é preferencialmente para alunos de 5º e 6º semestres

Inscrição:

-Os interessados deverão enviar seus currículos para o endereço
estagiosp@terratavares.com.br.
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Ramos e Zuanon Advogados

Sobre a vaga:
-Área: consultivo empresarial (foco em consultivo societário,
contratual, operações M&A e bancário
-Benefícios: vale-transporte/ estacionamento, vale-refeição,
seguro de vida em grupo e convênio com Gympass
- Bolsa Auxílio: 3º ano: R$ 2.250,00 e 4º ano: R$2.600,00

Requisitos:
-Cursando entre 3º e 4º ano.
-Inglês avançado
-Proatividade, empatia, curiosidade e são fundamentais
-Estágio em escritório ou empresa nas áreas consultivo societário
contratual, operações M&A e bancário será um diferencial.
Inscrição:

- Enviar CV para vagas@infinityenergias.com.br com o assunto
"Estágio Jurídico". e nome completo
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Alqualo & Gonzaga Jr. Advogados

Sobre a vaga:
-Área:  cível, trabalhista e tributária.
-Local: região da Avenida Paulista
- vaga para estágio (presencial).
 

Requisitos:
-Estudantes a partir do 7º semestre.
-Necessária experiência na elaboração de peças de baixa e média
complexidade, bem como emissão de guias e protocolos nos
sistemas dos tribunais estaduais/federais em âmbito nacional. 

Inscrição:

-Enviar currículo com pretensão salarial para:
cinthia@aegjr.com.br
vania@aegjr.com.br
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TEIXEIRA & MARCH ADVOGADOS

Sobre a vaga:
Área: predominantemente na área cível (consultivo e
contencioso).
-Localização: Escritório de advocacia de pequeno porte,
localizado próximo ao metrô vila Matilde, São Paulo/SP,
seleciona:
-1 vaga para estagiário(a)
- Horário do estágio: 13hs às 18hs
-Regime híbrido (home office e presencial).
- Benefícios: Bolsa auxílio compatível

Requisitos:
- Requisito: Cursando 4º ou 5° semestre de Direito.
-É IMPRESCINDÍVEL QUE O(A) CANDIDATO(A) RESIDA NA ZONA
LESTE
- não exigimos experiência (será adquirida estagiando conosco).
Inscrição:

- Enviar c.v. para o e-mail:
vagas.teixeiramarch@gmail.com
No assunto do e-mail colocar: Nome completo, semestre e qual
bairro que reside.

https://desiosenra.com.br/
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JOÃO MARCOS A. BATISTA

Sobre a vaga:
-Área: penal
-Local: Barra Funda- São Paulo

Requisitos:
-Cursando a partir do 6º período
-Disponibilidade no período da tarde
-Perfil: comprometido, organizado, proativo e que tenha
interesse em aprender na prática
Inscrição:

-contatojmbadv@hotmail.com
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Advocacia Aguiar - Estágio em Direito Civil e Trabalhista

Sobre a vaga:
Área: Direito Civil e Trabalhista
Benefícios:  Salário: R$1.100,00 + VT

Requisitos:
- A partir do 4° ano da Graduação;
-OAB de estagiário;
-Ter experiência em distribuição de processos e petição
eletrônica;
-Preferência que resida na Zona Sul;
-Estudar no período matutino.
Inscrição:

- Enviar currículo para advaguiar@advaguiar.com.br  com o título
“Vaga de Estágio Cível e Trabalhista”
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Dias Carneiro Advogados

Sobre a vaga:
-Área: Compliance e Concorrencial

 

Requisitos:
- Cursando a partir do 7º semestre
-Inglês  fluente
- Conhecimento prévio em algumas das áreas será diferencial

Inscrição: Enviar currículo para Tayna Rodrigues
(tgr@diascarneiro.com.br) com nome da área no título do e-mail.
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 Oliveira Lima & Dall’Acqua advogados

Sobre a vaga:
Área: área criminal

Requisitos:
- estudantes do 6º e º7 semestre 
- experiência na área
Inscrição:

- Enviar currículos para: daniela@olimaadvogados.adv.br
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Escritório Carina Quito Advogados.

Sobre a vaga:
-Área: Direito Criminal e Digital
-A carga horária é de 6h, com salário equivalente ao valor de
mercado
- Local: Itaim Bibi.
-Regime híbrido (2 a 3 dias de trabalho presencial por semana).

Requisitos:
- Buscamos preferencialmente por alguém do 3º ano.
-fluência em inglês
-interesse em direito digital e em direito penal

Inscrição: preencha o formulário nesse link
https://forms.gle/erfx9nLWgTctK8Nu6

https://forms.gle/erfx9nLWgTctK8Nu6?fbclid=IwAR22KFxB1SdVzTmkfj8Y3MoXtHgerxiXqk5FSkY_hc_6ntZzfIReN4D2LMY
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Marques Donegá Advocacia 

Sobre a vaga:
-Área:   contencioso cível estratégico.
-Atividades: Realização de pesquisas de doutrina e jurisprudência;
acompanhamento processual; auxílio na elaboração de pareceres,
memorandos e peças processuais.

Requisitos:
- Cursando 3º ou 4º períodos da Faculdade de Direito;
-Conhecimento em Pacote Office, Outlook e Office 365;
-Disponibilidade para trabalhar presencialmente, 6 horas por dia;
- Perfil comprometido, organizado, proativo.
-Experiência prévia na área;
-Inglês intermediário/avançado.

Inscrição: Para se candidatar, encaminhe o currículo para o e-mail
b.castro@marquesdonega.com.br com o assunto “Estágio –
Contencioso Cível”.
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Advocacia Aguiar 

Sobre a vaga:
-Área: Direito Civil e Trabalhista 
-Benefícios: Salário: R$1.100,00 + VT

Requisitos:
- A partir do 4° ano da Graduação;
-OAB de estagiário;
-Ter experiência em distribuição de processos e petição
eletrônica;
-Preferência que resida na Zona Sul;
-Estudar no período matutino.

Inscrição: Enviar currículo para advaguiar@advaguiar.com.br
com o título “Vaga de Estágio Cível e Trabalhista”.
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Escritório Queiroz e Lautenschlager Advogados

Sobre a vaga:
-Área: contencioso cível
- início imediato
- Local:  sede na Rua Pamplona, próximo a Avenida Paulista. 

Requisitos:
-Cursando 3ºano até 5º ano

Inscrição: Os interessados deverão enviar seus currículos para o
endereço rh@qladvogados.com.br, com o assunto “Vaga de
Estágio Área Cível” e “Vaga Advogado Júnior Área Cível”.
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 Escritório Amary e Neves

Sobre a vaga:
-Área: Contencioso
-Benefícios: VR, VT e bolsa estágio compatível com o mercado.
Local: Pinheiros
-Horário: 10h - 17h

Requisitos:
-estagiário do 4° ano (7°/8° semestre) com disponibilidade de
início imediato
-Experiência com contencioso de massa será considerado
diferencial.

Inscrição: Interessados mandar currículo para o e-mail
marigilda.marioli@aenadv.com.br
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Assunção Advocacia

Sobre a vaga:
-Área: trabalhista
- Local: Av. Paulista, SP
- Presencial
- Seg a sex: 11:00 as 18:00 - 1h de intervalo
- Benefícios: Bolsa auxílio: R$ 2.500,00 + Vale refeição +Vale
transporte + Seguro de vida

Requisitos:
-Estar no 3º ou 4º ano;
- Ter estagiado antes na área trabalhista.

Inscrição: Enviar e-mail com o nome da vaga no assunto para:
camila@assuncaoadvocacia.com.br


