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TJSP – Juizado Especial Cível de Osasco
Sobre a vaga:
- Atuação junto ao Cartório, com elaboração de peças,
atendimento ao público, atividades relacionadas à rotina
cartorária, realização de audiências de conciliação,
dentre outras funções que podem agregar à futuras
carreiras jurídicas;
- Horário: 13h às 17h;
- Bolsa auxílio R$600,00 + Auxílio transporte R$185,27;
Requisitos:
- Início imediato;
Inscrição:
- Contratação via empresa Avance
Interessados favor enviar email para
akimura@tjsp.jus.br ATÉ o dia 18 de AGOSTO DE 2022
(após esta data o currículo não será analisado).
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Prefeitura de São Paulo - Secretaria Executiva de
Desestatização e Parcerias (SEDP) 
Sobre a vaga:
- Auxiliar com a gestão de projetos das parcerias com o
setor privado na Cidade de São Paulo e organização
interna da Coordenadoria de Monitoramento e
Avaliação das Parcerias (CMAP).
- Atribuições: Análise de pareceres técnicos e elaboração
de minutas de respostas; Participação das reuniões de
acompanhamento de projetos na área de modelagem e
elaboração de atas e minutas de pautas;
Acompanhamento de projetos na área de
monitoramento e realização de apresentações em PPT;
Auxílio na avaliação de pertinência de políticas públicas
aos projetos de desestatização e parcerias com
elaboração de minutas de manifestações;
- Remuneração: R$ 897,50 (bolsa-estágio) + R$ 193,60 de
Vale Transporte
- Local de Trabalho: Viaduto do Chá, 15 – Centro
Histórico de SP (ao lado do Metrô Anhangabaú)
- Carga horária e horário de trabalho: 20
horas/semanais; período da manhã
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Requisitos:
- Perfil analítico e criativo
- Espírito de equipe 
- Perfil colaborativo
- Interesse em articulação de atores
- Áreas de interesse: Cursos de economia, ciências
sociais e políticas, gestão pública, direito, administração
e outras áreas conexas
Inscrição:
Contratação: via CIEE 
Interessadas e interessados: Enviar CV para
desestatizacao@prefeitura.sp.gov.br até 19/08

Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia 
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- equipe do Prof. Cândido Rangel Dinamarco
Requisitos:
- estar regularmente matriculado no 1º ou 2° ano do
curso de graduação em Direito.
- Os candidatos deverão mencionar em seus currículos o
período em que se encontram atualmente matriculados
(Noturno).
Inscrição:
-  encaminhar CV para curriculos@dinamarco.com.br
No assunto (VAGA ESTAG – semestre em curso – período
que cursa).
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Zela
Sobre a vaga:
- Realização de background checks (diligência de
terceiros) a partir de consultas a fontes públicas e
privadas de dados, bem como consolidação de
resultados em relatórios;
- Assessoria na atualização e revisão de politicas e
manuais de PLD;
- Auxilio na realização de avaliações de risco e de
controles internos, em matéria de PLD, antifraude e
anticorrupção (compreensão de fluxos de processos,
análise documental, entrevistas e elaboração de
relatórios);
- Audio no aperfeiçoamento de processos internos e
desenvolvimento da empresa; Busca por indícios de
ativos ocultos e elaboração de relatórios; 
•Assessoria na coordenação de parceiros no exterior e
de estratégias de recuperação.
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Requisitos:
- Estar cursando Direito, Administração, Economia,
Relações Internacionais, Jornalismo, Engenharia e
outros, com
- Conhecimento em Pacote Office (Excel, Word e Power
Point):
- Perfil analítico, pensamento estruturado, lógico e claro;
- Comprometimento, organização e boa escrita
- Idiomas: Português e Inglês avançado para demandas
pontuais.
- previsão de término da graduação a partir de
Dezembro/2024;
Inscrição:
-  enviar o CV para Laura: cubillas@zelaconsulting.com
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Vaga de estágio - Tributário
Sobre a vaga:
- Região Vila Olímpia 
- Trabalho presencial 
- Bolsa aux. +VT+VR
Requisitos:
- Estudantes do 2°ao 4°ano
Inscrição:
- enviar CV para curriculo@benicio.com.br
- Favor colocar o semestre que está cursando 

BOGGI ADVOCACIA
Sobre a vaga:
- Área de Atuação: Cível, Empresarial e Trabalhista
- Dias e Horários: de 2ª a 6ª - 6 horas por dia (a
combinar)
- Valor da Bolsa: a combinar 
Requisitos:
- A partir do 3º Semestre até início do 8º semestre
Inscrição:
- Contato/ envio do CV: através do e-mail
patricia@boggiadvocacia.com.br

mailto:patricia@boggiadvocacia.com.br
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Tojal Renault Advogados 
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível. 
- São oferecidos remuneração e benefícios compatíveis
com o mercado. 
Requisitos:
- Cursando graduação em Direito entre 3º e 5º semestre
(período noturno);
- Ter boa redação, bom relacionamento interpessoal,
comprometimento, organização e proatividade. 
- Interesse na área e disposição para aprender; 
Inscrição:
- Os currículos podem ser enviados para
vagas@tojalrenault.com.br com o assunto "Vaga de
estágio - Nome do Candidato" fundamentando o
interesse na vaga
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Viseu Advogados
Sobre a vaga:
- escritório localizado na Vila Olímpia/SP
Área Empresarial 
- O estagiário atuará no apoio geral à equipe, elaboração
de atos societários de baixa complexidade,
acompanhamento do registro de atos societários em
Juntas de todo o país em conjunto com o paralegal,
elaboração e análise de contratos de baixa
complexidade e diversos, pesquisas e demais demandas
inerentes à área Empresarial.
Requisitos:
- Estar cursando 2º ou 3º ano
- Inglês será um diferencial.
- Disponibilidade para início imediato – Híbrido.
Inscrição:
- Currículos para: recrutamento@viseu.com.br, com o
assunto "Estágio Empresarial” 
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Viseu Advogados
Sobre a vaga:
- Área: Penal Empresarial 
O estagiário atuará com pesquisas de jurisprudência –
jurídicas e de empresas, processuais. Acompanhamento
e atualização de processos, diligências em delegacias e
fóruns. 
Requisitos:
- Estar cursando 2º ou 3º ano
Disponibilidade para início imediato – Home Office.
Para se candidatar a essa vaga, é necessário que o
estagiário já tenha tido algum contato com a matéria,
ainda que superficialmente.
Inscrição:
- Currículos para: recrutamento@viseu.com.br, com o
assunto  “Estágio Penal” 
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Viseu Advogados
Sobre a vaga:
- Área: Imobiliário – Auxiliar Administrativo
Atribuições: Acompanhamento de faturas (emitidas e
pagas), organização de propostas de honorários e
acompanhamento do faturamento mensal, abertura de
cadastro de novos clientes e casos novos, junto ao
nosso time administrativo ou diretamente no sistema,
acompanhamento de prenotações junto aos cartórios
de registros de imóveis, utilização do sistema de
assinatura eletrônica, acompanhamento de emissão de
certidões geradas pela plataforma que atende o
escritório, elaboração e acompanhamento de pauta dos
trabalhos junto à equipe, organização de documentos,
acompanhamento das despesas para pedido de
reembolso ao cliente (e acompanhamento dos
pagamentos)e atendimento telefônico dos clientes.
Requisitos:
- Estar cursando 2º ou 3º ano.
Disponibilidade para início imediato – Híbrido.
Mandatório: Ter boa execução de trabalhos no Excel
(criação de planilhas, gráficos etc).
Inscrição:
- Currículos para: recrutamento@viseu.com.br, com o
assunto “estágio Auxiliar Adm - Imobiliário”
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Vaga de estágio em empresa de consultoria.
Sobre a vaga:
-  Realização de relatório de análise de risco reputacional
(Due Diligence).
A empresa está localizada na Avenida Paulista, próximo
ao prédio da Gazeta, sendo a maior parte do trabalho
realizada em Home Office.
Requisitos:
- estar cursando Faculdade de Direito no período
matutino ou noturno entre o 4º e 6º semestre;
- boa redação e comunicação;
- organização e responsabilidade;
- pacote office intermediário (avançado será
considerado diferencial);
- residir em São Paulo/SP ou região metropolitana;
- estar disposto ao modelo de trabalho híbrido (Home
Office/Escala presencial);
Requisitos:
- estar cursando Faculdade de Direito no período
matutino ou noturno entre o 4º e 6º semestre;
- boa redação e comunicação;
- organização e responsabilidade;
- pacote office intermediário (avançado será
considerado diferencial);
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- residir em São Paulo/SP ou região metropolitana;
- estar disposto ao modelo de trabalho híbrido (Home
Office/Escala presencial);
Inscrição:
- Interessados enviar o CV até 16/08 para:
victorpolt@gmail.com

BANCO MUFG
Sobre a vaga:
- Bolsa auxílio + auxílio transporte + vale refeição +
plano de saúde
- Local de Trabalho: São Paulo – Av. Paulista – em frente
ao metrô Trianon-Masp
- Modelo de Trabalho: Híbrido, de 2 a 3x por semana
presencial
Requisitos:
- Inglês avançado
- Preferencialmente aluno a partir do 4º semestre
- Cursando Direito
- Interesse em aprender
Inscrição:
- https://mufgub.wd3.myworkdayjobs.com/.../Estagirio...

https://mufgub.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/MUFG-Careers/job/Sao-Paulo-Office/Estagirio_10055353-WD?fbclid=IwAR31Jr-VcEoP3skZ6EIs2vpBK8g1NvXLgt7J6zvIAjkO8GGeUhh47jzChCs
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Carnelós e Garcia Advogados
Sobre a vaga:
- Área: Direito Penal 
- Remuneração de acordo com o mercado + R$ 36,25
VR/dia + R$ 8,80 VT/dia
Requisitos:
- Início imediato. 
- do 4º ao 6º semestre, exclusivamente, no período
noturno. 
Inscrição:
- Enviar o currículo para o seguinte e-mail:
laura@carnelosegarcia.com.br e
francisco@carnelosegarcia.com.br. 

Cascione Pulino Boulos Advogados
Sobre a vaga:
- Área: Reestruturação e Insolvência
Requisitos:
- Cursando do 3º ao 4º ano do curso de Direito
Inscrição:
- Enviar CV com o assunto Ïnsolvência – Estágio” para:
trabalheconosco@cascione.com.br

mailto:francisco@carnelosegarcia.com.br
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FreitasLeite
Sobre a vaga:
- Área: Planejamento patrimonial e sucessório
- Bolsa auxilio competitiva + VR + VT + Gympass e seguro
de vida
- Elaboração e implementação de planejamento
patrimonial e sucessório para indivíduos e famílias;
- Assessoria para reorganização patrimonial, mediante a
utilização de diversos veículos no Brasil (empresas,
fundos, etc.) e no exterior (holdings, trusts, fundações,
etc.)
- Assessoria na elaboração de planos de sucessão,
inclusive por meio da redação de testamentos, visando
garantir e disciplinar a transmissão e partilha do
patrimônio no Brasil e no exterior aos herdeiros;
- Estruturação de produtos, soluções e regras de
governança para familias e grupos empresariais;
- Elaboração e auxilio da Declaração de Imposto de
Renda, Declaração de Capitais no Exterior e obrigações
acessórias no exterior para os Clientes.
Requisitos:
- preferencialmente 3o e 4o ano
- experiência será um diferencial
- inglês fluente (escrita e conversação)
Inscrição:
- Enviar o CV para recrutamento@freitasleite.com.br
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SMDA – Sonia Marques Döbler Advogados 
Sobre a vaga:
- áreas Trabalhista (Empresarial), Tributário e Societário. 
localizado em São Paulo, próximo às principais linhas do
metrô. 
- Pacote de benefícios compatível com o mercado: Bolsa
Estágio, VT, VR e Seguro de Vida.
Requisitos:
- Estar cursando Direito a partir do 3º ano; 
- ter comprometimento e responsabilidade; 
- boa comunicação; 
- interesse no aprendizado constante; 
- boa redação e interpretação de texto; 
- espírito de equipe. 
- O domínio da língua inglesa será considerado um
diferencial.
Inscrição:
- Para participar do processo seletivo, envie seu
currículo para rh@dobler.com.br e aguarde o nosso
contato.
Informações adicionais serão apresentadas no processo
seletivo.

mailto:rh@dobler.com.br
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POSH Advogados 
Sobre a vaga:
- O Estagiário será responsável pela atualização dos
relatórios, elaboração de petições de baixa
complexidade, emissão de custas judiciais,
acompanhamento processual e alimentação do sistema
E-law, com poucas diligências externas.
área de contencioso cível.
O escritório fica na Rua Pequetita, 215, Vila Olímpia 
Os benefícios são: bolsa auxílio de R$ 1.200,00, VR de R$
30,00 por dia e VT. 
Requisitos:
- cursando o 5º ou 6° semestre; 
ter boa redação; 
disponibilidade para início imediato.
experiência em Excel, planilhas, apresentações, bem
como experiência no Contencioso Cível será
considerado um diferencial.
Inscrição:
- As entrevistas serão realizadas na terça-feira
(16/08/2022) e o(a) selecionado(a) deverá iniciar na
quarta-feira (17/08/2022).
Interessados, por gentileza, mandarem o currículo para
o e-mail: vagasposh@outlook.com
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Vaga de estágio na área cível e tributária
Sobre a vaga:
- Escritório localizado na Vila Andrade 
foco nas áreas Civel e Tributária
- Bolsa Estágio compatível com o mercado
- Vale Transporte
- O estágio será de segunda a sexta-feira.
- Almoço disponibilizado no local.
Requisitos:
- Cursando a partir do 6º semestre de Direito;
- Habilidade de gerenciamento de tarefas;
- Disponibilidade para trabalho presencial; 
- Experiência será um diferencial;
Inscrição:
- Interessados, por gentileza encaminhar um e-mail com
o título: *Vaga de estágio e seu nome.*
Para: Camila.oliveira@solutta.com
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Espallargas, Gonzalez e Sampaio Advogados
Sobre a vaga:
- Área de contencioso cível;
- Híbrido (presencial 2 vezes por semana) – Escritório
localizado na região da Paulista;
- Bolsa auxílio + VT.
Requisitos:
- Cursando a partir do 4º ano.
Inscrição:
- Enviar CV para: bruna.ricciarelli@egsadvogados.com.br

Atlanta Assessoria em Precatórios 
Sobre a vaga:
- Direito Tributário. 
- R$ 1200,00 + VR + VT + Benefícios 
- República - Centro/SP
- Horário: 9h às 16h
Requisitos:
- Apenas 7° Semestre.
Inscrição:
- Enviar CV para victorbarbosa.adv@newatlanta.com.br
Data da publicação: 09/08/2022
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[TJSP] [Comarca de Itu]
Sobre a vaga:
- gabinete de Juiz de primeira instância
- trabalho 100% remoto.
- 4 horas diárias
- horário de trabalho é flexível e pode ser combinado na
entrevista
- bolsa no valor de R$ 600,00
- Atribuições da vaga: auxílio às assistentes, transcrição
de depoimentos, elaboração de sentenças
Requisitos:
- Cursando a partir do 7° semestre
Inscrição:
- Enviar currículo para amandafusco@tjsp.jus.br


