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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Foro Regional do Jabaquara
Sobre a vaga:
- Vaga no gabinete de juiz, Varas de Acidentes do
Trabalho (matéria previdenciária / indenizatória);
- Redação de despachos, decisões, sentenças e
acompanhamento de audiências;
- Localizado na Vila Mariana, próximo ao metrô Santa
Cruz;
- Carga horária de 4h/dia, das 13h às 17h;
- Bolsa auxílio e vale transporte;
Inscrição:
- Enviar currículo para: gabrsestaro@tjsp.jus.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

P&B Compliance
Sobre a vaga:
- Área: compliance - atuação em temas como
anticorrupção, PLD/FT, ESG e Certificações de
Compliance (como ISO 37001 e 37301, Pró-Ética e
Certigov);
- P&B é uma consultoria boutique, localizada na Vila
Olímpia.
Requisitos:
- Experiência prévia em Compliance e fluência em inglês
serão diferenciais. 
Inscrição:
- Enviar currículo para: contato@compliancepb.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Nogueira Pires
Sobre a vaga:
- Área: tributário;
- Escritório focado em planejamento patrimonial;
- Início imediato;
- Localizado no Jardim Paulistano;
- Bolsa auxílio acima do mercado, VT, VR e plano de
saúde.
Requisitos:
- Cursando o 1º ou 2º ano no período noturno;
- Inglês avançado.
Inscrição:
- Enviar currículo para: esantos@nplaw.adv.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Dimensa S.A. - TOTVS
Sobre a vaga:
- Área: contratos;
- Carga horária: 6h/dia, sendo 3 dias presenciais e 2 dias
em home office;
- Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado,
vale transporte (há fretado), vale refeição e plano de
saúde;
Requisitos:
- Cursando a partir do 3º semestre no período noturno;
- Experiência em escritórios de média ou grande porte
ou em gestão de contratos em empresa será um
diferencial;
Inscrição:
- Enviar currículo para: ana.csantos@dimensa.com.br;
- No assunto, indicar: "Vaga de Estágio para Jurídico -
Contratos".



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Saavedra e Gottschefsky Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:
- Área: controladoria jurídica;
- Formato híbrido;
Requisitos:
- Cursando a partir do 3º semestre;
Inscrição:
- Enviar currículo para: contato@saavedra.adv.br
- No assunto, indicar: "Estágio Controladoria Jurídica".
- A seleção consistirá na realização de entrevista, análise
de currículo e prova escrita;



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do
Tatuapé
Sobre a vaga:
- Vaga no Gabinete da Juíza Mônica de Carvalho;
- Atividades: redação de minutas de sentença e
decisões;
Requisitos:
- Cursando a partir do 3° semestre ou iniciando;
- Condições de realizar o trabalho remotamente
(equipamento de informática e internet próprios);
- Disponibilidade para trabalhar presencial quando
necessário;
Inscrição:
- Enviar currículo até 05/08/2022 para:
lfcordeiro@tjsp.jus.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

PLKC Advogados
Sobre a vaga:
- Área: filantropia e investimento social;
- Bolsa auxílio compatível com o mercado, VT, VR,
assistência médica e odontológica Porto Seguro, seguro
de vida.
Requisitos:
- Cursando a partir do 2° ano da faculdade;
- Vontade de trabalhar com filantropia e impacto social;
- Conhecimento e experiências em terceiro setor,
societário, contratual e/ou tributário serão considerados
diferenciais.
Inscrição:
- Enviar currículo até 12/08/2022 para:
joelma@plkc.com.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Junqueira Ie Advogados
jlegalteam.com.br
Sobre a vaga:
- Área: consultivo tributário e gestão de patrimônio;
- Escritório especializado em direito tributário e wealth
management;
- Localizado na Rua Iguatemi;
- Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com o mercado;
Requisitos:
- Cursando entre o 2° e 3° ano;
- Inglês avançado;
- Experiência na área tributária será um diferencial;
Inscrição:
- Enviar currículo para: jlt@jlegalteam.com
- No assunto, indicar: "CV - Vaga de Estágio";

https://jlegalteam.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vella Pugliese Buosi Guidoni
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
Requisitos:
- Cursando o 2° ou 3° ano;
- Inglês avançado;
Inscrição:
- Enviar currículo para: talentos@vpbg.com.br
- No assunto, indicar: "Estagiário(a) Contencioso Cível"

Vella Pugliese Buosi Guidoni
Sobre a vaga:
- Área: tributário;
Requisitos:
- Cursando o 2° ou 3° ano;
- Inglês avançado;
Inscrição:
- Enviar currículo para: talentos@vpbg.com.br;
- No assunto, indicar: "Estagiário(a) Tributário".



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Advocacia Sandoval Filho
Sobre a vaga:
- Área: direito administrativo;
- Bolsa auxílio compatível com o mercado, VT, VR e
seguro de vida;
- Horário: (10h-12h e 13h-17h para estudantes do
período noturno; 13-19 para estudantes do período
matutino);
Requisitos:
- Cursando entre o 2° e 4° ano;
- Disposição, vontade de aprender, comprometimento,
dinamismo e facilidade de relacionamento;
- Excelente comunicação escrita e oral;
Inscrição:
- Enviar currículo para:
departamentopessoal@sandovalfilho.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Delarisci Assesoria Jurídica, Contábil e Empresarial
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível e trabalhista;
- Localizado na Vila Formosa, Zona Leste, São Paulo;
- Serviços presenciais;
- Bolsa auxílio e horário de trabalho a combinar;
Requisitos:
- Cursando a partir do 4° semestre no período noturno;
- Experiência prévia será um diferencial.
Inscrição:
- Enviar currículo para: delarisci_001@hotmail.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Nabarro & Pfeferman Advogados
Sobre a vaga:
- Área: corporate, M&A e VC;
- Atuação do escritório em operações de investimento
em startups, operações de M&A no mercado tech,
assuntos relacionados a investimentos alternativos e
demandas operacionais de empresas de tecnologia e
investidores de venture capital nas áreas fiscal,
trabalhista e propriedade intelectual; 
- Remuneração e benefícios acima dos padrões do
mercado.
Requisitos:
- Cursando do 5º ao 8º semestre;
- Inglês fluente;
- Experiência prévia em direito empresarial será um
diferencial.
Inscrição:
- Enviar currículo para: diego@npadv.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Point Break Capital
Sobre a vaga:
- Área: mercado de capitais;
- Bolsa auxílio compatível com o mercado, VR, VT (ou
estacionamento) e plano de saúde;
- Atividades: análise de documentação de fundos de
investimento offshore, atualização e acompanhamento
de normas e prazos regulatórios relacionados a
compliance, preparação de documentos corporativos de
companhias onshore e offshore, auxílio com a
preparação de memorandos internos e filings
regulatórios e auxílio com pesquisas jurídicas;
Requisitos:
- Cursando a partir do 5° semestre;
- Inglês fluente;
- Experiência em mercado de capitais é considerado um
diferencial;
Inscrição:
- Enviar currículo para Adriana Cruz no email:
acruz@pointbreakcm.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Godoy Teixeira Advogados Associados:
Sobre a vaga:
- Área: contencioso tributário e cível, com foco em
recuperação de tributos e títulos de crédito;
- Localizado ao lado da Faculdade Mackenzie;
- Carga horária: 6h/dia no período da tarde;
- Bolsa auxílio e VT;
Requisitos:
- Cursando a partir do 5° semestre;
- Disposição para aprender e crescer em escritório de
advocacia, sob orientação direta dos sócios;
Inscrição:
- Enviar currículo para: curriculo@gtaa.adv.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Zeigles Advogados
Sobre a vaga:
- Área: área consultiva empresarial e contratos;
- Regime híbrido (2x presencial por semana);
- Localizado na Rua Bela Cintra;
- Bolsa auxílio com valor de acordo com o ano que está
cursando, VT, VR e seguro de vida;
Requisitos:
- Cursando o 3º ou 4º ano;
- Boa organização, pontual na entrega dos trabalhos;
- Comprometimento e vontade de aprender;
- Boa redação;
Inscrição:
- Enviar currículo para: vagas@zeigles.com.br
- No assunto, indicar: "CV para Estágio".



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Santos Neto Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- Remuneração compatível com o mercado, VR, VA;
- Ambiente acolhedor, dress code flexível;
Requisitos:
- Cursando entre o 3º e 4º ano;
- Experiência prévia em contencioso cível;
- Inglês avançado / fluente;
Inscrição:
- Enviar currículo para: rh@santosneto.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Fórum João Mendes - 6ª Vara Cível;
Sobre a vaga:
- Carga horária de 4h/dia;
- Contratação pela Avance Estágio.
Requisitos:
- Cursando preferencialmente o 3° ou 4° ano.
Inscrição:
- Enviar currículo até dia 6/08/2022 para:
tjsp.6civel@gmail.com;
- No assunto: "Vaga de Estágio TJSP". 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Bicalho Advogados
Sobre a vaga:
- Área: consultivo imobiliário (equipe da sócia Dra.
Tatiane Canal Hatty);
- Bolsa auxílio entre R$2.200,00 e R$2.400,00 conforme
ano cursado - VR, VT e seguro de vida;
- Atividades: auditoria jurídica para aquisição de imóveis
urbanos e rurais, elaboração de contratos, atuação em
casos de loteamento e incorporação imobiliária,
pesquisa de doutrina e jurisprudência e auxílio na
elaboração de pareceres jurídicos.
Requisitos:
- Cursando 4° ou 5° ano.
Inscrição:
- Enviar currículo para: advogados@bicalho.adv.br


