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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - RGL Advogados - Escritório M&A e
Contencioso Cível

Sobre a vaga:
Área Cível/Empresarial
Horário das 9h30 às 17h (com 1h30 de descanso) ou das
13h00 às 19h00.
Bolsa auxílio + VT
Local de trabalho Alphaville, Barueri.

Requisitos:
A partir do 6º semestre

Inscrição:
Enviar CV para larissa.reis@rgladvogados.com

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE  



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Contencioso Tributário

Sobre a vaga:
O escritório Viana e Azevedo Advogados está com vagas
abertas para estagiário na área de contencioso tributário. 

Requisitos:
Não especificado

Inscrição:
Interessados mandar currículo com título "Vaga de Estágio"
no e-mail carolina.coracini@vianaeazevedo.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Contencioso Cível - ROOFTOP

Sobre a vaga:
Como Estagiário(a) em Contencioso Cível você será
responsável pela condução de diligências externas para
acelerar os processos de regularização dos imóveis do
nosso portfólio e suporte ao time jurídico na elaboração de
petições e acompanhamento processual.

Modelo, horário e local de trabalho
Híbrido, 3x por semana presencial, das 09h às 16h, na Rua
da Consolação, 2302 (Inovabra Habitat).

Benefícios
Cartão Caju (VA, VR, VT e Cultura);
Benefício saúde Sami, inclui Gympass e Cíngulo (app de
saúde mental);
Política de remuneração variável de até 2 salários/ano.

Requisitos:
Não especificado

Inscrição:
Envie o seu CV para recrutamento@rooftop.com.br

mailto:recrutamento@rooftop.com.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio Direito

Sobre a vaga:
Carga Horária: 5 (cinco) horas diárias.
Auxílio Mensal: R$ 706,77 Auxílio Transporte: R$ 123, 99 
Total: R$ 830, 76
Universidade Patativa do Assaré - Agente de Integração de
Estágio

Requisitos:
Não especificado

Inscrição:
Enviar currículo para o e-mail:
estagio.dayane@universidadepatativa.com.br 
Informando turno e semestre. 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Contencioso Cível - MetLife. 

Sobre a vaga:
Área de atuação: seguros
Principais atribuições: 
Acompanhamento de atividades processuais em conjunto
com o advogado responsável; 
Acompanhamento de casos judiciais, Procon e ANS em
conjunto com o advogado responsável 

Requisitos:
Ter boa comunicação;
Ter senso de urgência; 
Inglês será um diferencial;
Dinamismo.

Inscrição:
Interessados encaminhar e-mail para:
gabriela.m.padial@metlife.com e pamella.flagon@metlife.com

mailto:pamella.flagon@metlife.com


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - CONTENCIOSO CÍVEL/ARBITRAGEM -
FCDG

Sobre a vaga:
O escritório Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide,
especializado em Contencioso Cível e Arbitragem, está com
vagas abertas para estágio.

O ambiente é muito bom e possibilita um aprendizado
muito grande, permitindo que o estagiário entre em
contato direto com os casos. Os processos envolvem temas
de alta complexidade em matéria de arbitragem, contratos
empresariais, responsabilidade civil, execuções e
recuperação judicial.

A bolsa auxílio está acima da média do mercado e o VR/VT
é pago em dinheiro.

Requisitos:
Não especificado.

Inscrição:
Dúvidas e currículos podem ser enviados para o seguinte
endereço: rhsp@fcdg.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Cível Contencioso 

Sobre a vaga:
Trabalho 100% presencial; 
Região Vila Olímpia; 
Bolsa aux. +VT+VR.

Requisitos:
Estudantes do 1°ano. 

Inscrição:
Interessados enviar CV para curriculo@benicio.com.br
Favor colocar o semestre que está cursando.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Direito Urbanístico, Contencioso
Urbanístico e Contencioso Cível 

Sobre a vaga:
O escritório Escudero & Ziebarth Advogados, localizado na
Av. Paulista, está contratando estagiário/a para trabalhar
nas áreas de Direito Urbanístico, Contencioso Urbanístico e
Contencioso Cível. 
A bolsa de estágio é compatível com o valor de mercado.

Requisitos:
Cursando do 2º ao 6º semestre. 

Inscrição:
Os interessados devem encaminhar o CV para o e-mail:
vagas@ezadv.com.br, constando no título da mensagem a
informação “Vaga de estágio” e o respectivo semestre que o
candidato atualmente cursa. 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - CONTENCIOSO CÍVEL ESPECIAL

Sobre a vaga:
O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo,
Gasparian – Advogados contrata estagiário para atuar em
contencioso cível especial.

Requisitos:
Estudante de Direito (2º ao 8º semestre); 
O candidato deve ter boa redação, dinamismo e facilidade
para o trabalho em equipe.

Inscrição:
Os interessados deverão enviar os currículos para
procseletivo@rbmdf.com.br com o título “Vaga de estágio -
contencioso cível especial”.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - CONTENCIOSO E CONSULTIVO CÍVEL

Sobre a vaga:
No contencioso, trabalhamos com casos estratégicos. No
consultivo, o trabalho envolve sobretudo a elaboração de
minutas de contrato e pareceres. A atuação inclui
acompanhamento processual, interface com
correspondentes, alinhamento de estratégia dos casos,
pesquisas de doutrina e jurisprudência, bem como a
redação de petições e contratos.

O escritório tem sido reconhecido como destaque em suas
áreas de atuação nas publicações especializadas em
escritórios de advocacia e o ambiente de trabalho é ótimo.
Estamos em regime de trabalho híbrido, parte presencial e
parte em home office. O escritório fica localizado na Av.
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055 (em frente ao Shopping
Iguatemi, com fácil acesso de ônibus e pela Estação Faria
Lima do metrô).

É uma ótima oportunidade para quem gosta de direito
empresarial, civil e processo civil, e quer vivenciar na
prática o que tem aprendido na faculdade.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Requisitos:
Estar cursando 1º, 2º ou 3º ano da faculdade e ter inglês, no
mínimo, avançado. A vaga é para início imediato.

Inscrição:
Quem tiver interesse, por favor, enviar o currículo até
31/08 para Frederico.nascimento@flha.com.br, indicando
no assunto “Vaga de Estágio – FLH Advogados”.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Direito

Sobre a vaga:
Para atuar na São Paulo Parcerias, na minha equipe,  de
estruturação de projetos de PPPs e concessões. 
Uma boa oportunidade para aprender, trabalhar em
projetos muito inovadores e trocar com colegas de
diferentes formações (temos arquitetos, engenheiros,
advogados, administradores, etc). 
https://spparcerias.com.br/pagina-inicial

Requisitos:
É preciso estar matriculado entre 2º e o 4º ano de Direito.

Inscrição:
Enviar CV pelo e-mail marcela.santos@spparcerias.com.br.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - CONTENCIOSO CÍVEL 

Sobre a vaga:
Escritório localizado na Avenida Paulista, com foco em
Aviação Civil está selecionando estagiário de acordo com os
requisitos indicados.

Requisitos:
Cursando Direito, entre o 2º e 5º ano;
Período noturno;
Inglês Avançado; (Necessário)
Experiência no contencioso cível será um diferencial.

Inscrição:
Enviar currículo para recrutamento@beslaw.com.br com o
assunto “Estagio/Contencioso”.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Direito

Sobre a vaga:
FAGURY MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, escritório
localizado na zona sul da Capital, especializado em
propriedade industrial e intelectual.

Atividades principais: acompanhamento de processos
administrativos e judiciais, elaboração de petições
administrativas e judiciais, pesquisas de viabilidade de
marcas e patentes, elaboração de parecer de viabilidade de
marcas e patentes e elaboração de contratos que tenham
por objeto direitos de propriedade industrial e intelectual.
Bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios.

Requisitos:
Estar no 3° ou 4° semestre.

Inscrição:
Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail:
fma@fagurymaluf.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - TRIBUTÁRIO - ESCRITÓRIO BOUTIQUE 

Sobre a vaga:
A principal responsabilidade como estagiário será dar
suporte administrativo a equipe Tributária e auxiliar no dia a
dia contencioso cível e tributário do escritório.
As principais atividades serão:
Acompanhamento de processos;
Emissão de custas processuais;
Elaboração de peças simples e média de complexidade;
Protocolo (principalmente nos sistemas e-saj/pje);
Pesquisa de jurisprudência.

Requisitos:
Cursando Direito – noturno, a partir do 4º semestre (final do
segundo ano);
Pacote Office – nível usuário (saber utilizar a ferramenta);
Experiência anterior - desejável;
Horário
9h às 16h (com uma hora de almoço)
Localização
Vila Mariana – SP

Inscrição:
Envie o seu curriculum para o e-mail
contato@wrtconsultoria.com.br, colocar no titulo do e-mail:
NOME - SEMESTRE - ESTÁGIO TRIBUTÁRIO.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - BGCA ADVOGADOS - CONTENCIOSO
CÍVEL ESTRATÉGICO] 

Sobre a vaga:
Área: contencioso cível estratégico.
Carga horária: 6 (seis) horas diárias.
Oportunidade de aprendizado e desenvolvimento
profissional, com report direto aos sócios.
Remuneração compatível com o mercado.
Forma de trabalho: presencial no Itaim - São Paulo, com
possibilidade de híbrido ou home office, conforme a
necessidade, a combinar.

Requisitos:
Cursando terceiro ou quarto ano (5.º a 8.º semestre) de
Direito, no período noturno.

Inscrição:
Caso se identifique e queira participar do nosso time, envie
seu CV e nos conte um pouco mais sobre você
encaminhando e-mail para administrativo@bgca.adv.br
com o assunto “vaga de estágio”.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - TJSP - Juizado Especial Cível - JEC

Sobre a vaga:
Estamos com uma vaga de estágio disponível no gabinete
do Juizado Especial Cível – Anexo PUC, que fica na Rua João
Ramalho, nº 295, a uma quadra da PUC e da Rua Cardoso
de Almeida.
Minutar decisões, despachos e sentenças. 
Eventualmente, auxiliar na realização de audiências de
instrução e julgamento.

Requisitos:
A vaga é para estudantes a partir do 3º ano, os quais
trabalharão com a Dra. Marcela Filus Coelho. Buscamos
candidatos que tenham a intenção de ficar pelo menos 1
ano no gabinete.

Inscrição:
Enviar currículo para barbaral@tjsp.jus.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Direito do Trabalho - HRSA Sociedade
de Advogados

Sobre a vaga:
O escritório HRSA Sociedade de Advogados está
contratando estagiário(a) para a equipe especializada em
Direito do Trabalho.
O estagiário(a) a ser contratado terá uma experiência
multidisciplinar, que envolverá as seguintes atividades
principais:
Pesquisas de doutrina e jurisprudência;
Acompanhamento processual;
Auxílio na elaboração de peças processuais;
Auxílio em auditorias;
Auxílio na elaboração de consultas.

Requisitos:
Cursando o 3º ano; e 
Inglês avançado ou fluente.

Inscrição:
Os interessados deverão encaminhar o currículo, com o
título do assunto “Vaga de Estágio – [nome completo]” para
os e-mails: eugenia.rigoni@hrsa.com.br e
fernanda.pitta@hrsa.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - CONTENCIOSO CÍVEL
ESTRATÉGICO/ARBITRAGEM] [MAMG]

Sobre a vaga:
A MAMG Advogados está em busca de Estagiária(o) para
atuar na equipe de Contencioso Cível.
O regime de trabalho é 100% remoto (com exceções
pontuais) e poderá se tornar híbrido no futuro. Os
benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o
mercado, vale-refeição e vale-transporte.

Requisitos:
A(o) candidata(o) deve estar cursando o terceiro ano de
direito (a partir do 5º período). Aptidão para o trabalho em
grupo e senso de coletividade são características buscadas
pelo escritório. O domínio avançado de inglês é um
diferencial, pois atendemos clientes estrangeiros.

Inscrição:
Interessada(o)s devem enviar seus currículos para
recrutamento@mamg.com.br ou epp@mamg.com.br com
indicação da vaga 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

Vaga de Estágio -  Contencioso Cível Estratégico

Sobre a vaga:
O Yarshell Advogados, Escritório do Prof. Titular da FDUSP
Flávio Luiz Yarshell, está contratando estagiários(as) para
trabalho interno/externo na Equipe de contencioso cível
estratégico/arbitragem, com início imediato. 
As atividades que os(as) estagiários(as) irão exercer
compreendem, dentre outras: acompanhamentos
processuais, elaboração de relatórios, pesquisas e peças
processuais de menor complexidade.
A remuneração é compatível com o mercado e o Escritório
oferece VR+ VT+ PLR + aulas de inglês + seguro de vida.

Requisitos:
Estar entre 5°/7° semestres do curso de graduação em
Direito; e
Experiência prévia com contencioso cível será considerada
um diferencial, assim como o domínio de idiomas
estrangeiros.

Inscrição:
Eventuais interessados deverão enviar e-mails com título,
contendo CV, para csp@yarshell.com.br
Para fins de organização interna, o assunto/título do e-mail
deverá ser obrigatoriamente escrito neste padrão: Vagas
novas ECB I Nome completo.



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Cível; Administrativo; Consumidor;
Criminal e Família.

Sobre a vaga:
O Escritório Rodrigues Ruela Advocacia abriu processo
seletivo para contratação de estagiário, nas áreas de
atuação: 
Cível; Administrativo; Consumidor; Criminal e Família.
Atividades do estagiário:
Participação em diligências; 
Pesquisa de doutrina, jurisprudência e legislação; Análise e
elaboração de documentos/relatórios; Acompanhamento
de consultas e audiências; Acompanhamento de processos; 
Elaboração de peças processuais de média/alta
complexidade; 
Atendimento ao cliente.

Requisitos:
Cursando a partir do 7º semestre;
Ter boa redação;
Disponibilidade para início imediato

Inscrição:
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail
[rruela.advocacia@gmail.com] com o título “Vaga de estágio
- nome do candidato”



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - TRABALHISTA

Sobre a vaga:
Escritório: Martinho, Alves e Olympio Advocacia
Empresarial
Localização: Vila Olímpia
Trabalhos a serem desenvolvidos: acompanhamento
processual, planilhas e relatórios, contingenciamento,
petições, organização de documentos, protocolos, entre
outros. 

Requisitos:
Desejável experiência anterior na área trabalhista
corporativa.
Será considerado diferencial conhecimento em sistemas,
em especial o Legal One.
A vaga é, preferencialmente, para alunos matriculados
entre o 6º e 8º semestre.
Valor da bolsa: R$ 2.000,00 para candidatos a partir do 7º
semestre. 

Inscrição:
Os currículos deverão ser encaminhados para:
trabalheconosco@martinhoealves.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Consultivo e Contencioso Tributário.

Sobre a vaga:
Estamos com duas vagas de estágio no consultivo e
contencioso tributário.
Período: 6h
Modalidade: híbrida (1/3 presencial e 2/3 remoto)
Conheça o escritório: http://www.vnpa.com.br/
Conheça a equipe: http://www.vnpa.com.br/equipe
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 4055, Edifício Helbor Leads
Office Faria Lima, 12º andar, Conj. 1204 - Itaim Bibi. Entrada
também pela Rua Professor Atillio Innocenti, 474 CEP:
04538-133 - SÃO PAULO - SP

Requisitos:
Estudantes a partir do 7º semestre
Obs: experiência prévia com contencioso tributário será
considerado um diferencial.

Inscrição:
Interessados, favor enviar CV para: rh@vnpa.com.br

mailto:rh@vnpa.com.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vaga de Estágio - Direito Administrativo e Direito
Tributário

Sobre a vaga:
Vaga de estágio para área de Direito Administrativo e
Direito Tributário
Escritório localizado na região da Avenida Paulista.
Próximo ao metrô Consolação.

As principais atividades a serem desenvolvidas se voltam à
elaboração e atualização de relatório processual,
acompanhamento de andamento processual, diligências
nos fóruns da capital e da grande São Paulo (diariamente) e
suporte aos advogados da área tributária.

Requisitos:
Cursando preferencialmente o 4º ano de Direito;
Disponibilidade para estagiar das 10h às 17h ou das 11h às
18h;
Carteira da OAB-E é um diferencial.
Bolsa-auxílio de R$ 1.300,00 + VT + VR.

Inscrição:
Os currículos deverão ser encaminhados ao seguinte e-
mail: selecao.tributaria@gmail.com


