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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados
Sobre a vaga:
- Área: tributário judicial;
- Atividades: acompanhamento preventivo de processos,
pesquisa de legislação e jurisprudência, elaboração de
petições e relatórios, diligências em órgãos público
(externa / virtual), interesse na execução de tarefas de
contencioso judicial tributário;
Requisitos:
- Inglês fluente;
Inscrição:
- Enviar currículo para: rh@smabr.com

Echoenergia Participações S.A.
Sobre a vaga:
- Área: contratos e societário;
- Trabalho híbrido;
- Bolsa auxílio, VT, VR, VA, reembolso academia, plano de
saúde e assistência odontológica;
- Empresa localizada na Faria Lima.
Requisitos:
- Cursando até o 6º semestre no período noturno.
Inscrição:
- Enviar currículo para: julia.borges@echoenergia.com.br
- No assunto, indicar: "Vaga de Estágio - [Nome]".
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Silveiro Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível.
Requisitos:
- Cursando do 3° ao 7° semestre.
Inscrição:
- Candidatar em: silveiroadvogados.solides.jobs

Salgado Junior Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:
- Descrição: realizar atendimento ao cliente presencial e
telefônico, relatórios das demandas administrativas,
andamento processual, suporte de confecção de petição
de nível mais simples;
- Bolsa auxílio: R$1.212, auxílio transpor de R$8,80/dia,
auxílio refeição de R$20,00/dia;
- De segunda a sexta, 7h às 13h30, das 08h30 às 15h ou
10h às 16h30;
- Local: Rua da Consolação, 59 - Anhangabaú;
Requisitos:
- Cursando a partir do 2º ano;
Inscrição:
- Enviar currículo para: selecao@salgadojunior.com.br
- No assunto, indicar: "Estágio em Direito".

https://silveiroadvogados.solides.jobs/
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Miguel Neto Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- Atividades: gerenciamento de processos, cadastros e
consultas em sistemas judiciais, elaboração de petições
simples, realização de protocolos físicos e eletrônicos,
controle de prazos processuais, pesquisa de doutrina e
jurisprudência, elaboração de relatórios e cadastro de
informações nos sistemas do escritório;
- Localizado na Vila Olímpia;
- Remuneração compatível com o mercado;
Requisitos:
- Cursando entre o 3º ou 6º semestre;
- Boa escrita;
- Inglês;
- Pacote Office;
Inscrição:
- Enviar currículo para: lcf@mnadv.com.br
- No assunto, indicar: "Vaga de Estágio".
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Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São
Caetano do Sul;
Sobre a vaga:
- Carga horária: 4h/dia;
- Bolsa auxílio de R$600,00, auxílio transporte de
R$185,27;
- Contrato em conformidade com a Lei Federal de
Estágios nº 11.788/2008;
Requisitos:
- Cursando a partir do 3º ano;
Inscrição:
- Enviar currículo até 25/08/2022 para Aline:
alkuniyoshi@tjsp.jus.br
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Andrade Minto Advogados
Sobre a vaga:
- Área:
- Estágio no departamento trabalhista e cível;
- Estágio das 09h às 12h - 1h de almoço - 13h às 16h, de
segunda à sexta;
- Bolsa auxílio para 3º ano: R$1.400,00, refeição no local,
seguro de vida, vale-transporte;
- Atividades: acompanhamento processual em fóruns do
Estado de São Paulo e meio digital, alimentação de
sistema jurídico próprio da empresa concedente,
elaboração de peças de baixa e média complexidade,
elaboração de relatórios jurídicos, acompanhamento e
suporte de audiências e reuniões com clientes;
- Local: Av. Indianópolis, 899 - Indianópolis - São Paulo;
Requisitos:
- Cursando 3º ano;
- Disponibilidade para início imediato;
Inscrição:
- Enviar currículo para: dayane@andadreminto.com.br
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Almeida Advogados
Sobre a vaga:
- Área: família e sucessões;
- Horário: de segunda a sexta, 6h por dia.
Requisitos:
- Cursando do 5º ao 8º semestre;
- Ter estagiado na área de direito de família ou participar
de grupos de estudo desta área será um diferencial;
Inscrição:
- Enviar currículo para: rh.rs@almeidalaw.com.br

M3BS Advogados
Sobre a vaga:
- Área: cível trabalhista;
- Atividades: atuação nas áreas trabalhista e cível,
acompanhamento de processos judiciais e
administrativos, elaboração de peças processuais e
ofícios.
Requisitos:
- Cursando o 6º semestre ou 3º ano da faculdade;
- Experiência em contencioso;
- Prática em sistema jurídico (Legal One) será um
diferencial.
Inscrição:
- Enviar currículo para: rh@m3bs.com.br
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Urbano Vitalino Advogados
Sobre a vaga:
- Área: tributário;
- Carga horária de 6h/dia;
- Local: Vila Olímpia;
- Atividades: acompanhamento processual e atualização
de relatórios, auxílio na elaboração de peças
processuais no âmbito contencioso administrativo e
judicial tributário, elaboração de pesquisas.
Requisitos:
- Cursando do 6º ao 8º semestre.
Inscrição:
- Enviar currículo até 13/08 para:
rh@urbanovitalino.com.br
- No assunto, indicar: "Estágio Direito Tributário SP".
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Almeida Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso estratégico e arbitragem;
- Horário: de segunda a sexta, 6h por dia;
- Regime predominantemente presencial.
Requisitos:
- Cursando do 6º ao 8º semestre;
- Ter estagiado na área de contencioso cível será um
diferencial;
- Inglês avançado ou fluente.
Inscrição:
- Enviar currículo para: rh.rs@almeidalaw.com.br

Fórum Regional do Butantã
Sobre a vaga:
- Vaga no Centro Judiciário de Solução de Conflitos -
CEJUSC;
- Horário: 13h às 17h.
Requisitos:
- Cursando 6º ou 7º semestre.
Inscrição:
- Enviar currículo para:
atendimentocejuscbut@tjsp.jus.br ou entrar em contato
no telefone 4503-9504.
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Tortoro, Madureira & Ragazzi
Sobre a vaga:
- Localizado na região da Av. Paulista, próximo ao metrô
Brigadeiro;
- Estágio presencial.
Requisitos:
- Cursando o 4º ano;
- Experiência anterior em escritório (desejável
experiência em contencioso cível);
- Disponibilidade para início imediato.
Inscrição:
- Enviar currículo até dia 15/08/2022 para:
ifvieira@tortoromr.com.br e para
lhtavares@tortoromr.com.br
- No assunto, indicar: "Estágio SP".
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Martinho, Alves e Olympo Advogados
Sobre a vaga:
- Área: trabalhista;
- Local: Rua Helena, 260, Vila Olímpia, São Paulo;
- Trabalho presencial;
Requisitos:
- Cursando o 7º ou 8º semestre;
- Experiência prévia na área trabalhista será considerado
um diferencial;
Inscrição:
- Enviar currículo para:
trabalheconosco@matrinhoealves.com.br
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TJSP - Comarca de Tietê
Sobre a vaga:
- Gabinete de juiz de primeira instância;
- Trabalho 100% remoto;
- Contrato por meio do Avance;
- Carga horária de 4h/dia, horário de trabalho flexível,
podendo ser combinado no dia da entrevista;
- Bolsa auxílio: R$600,00;
- Atividades: minutar decisões, despachos e sentença,
principalmente da área cível e família.
Requisitos:
- Cursando a partir do 7º semestre.
Inscrição:
- Enviar currículo para Maria Helenice: tiete2@tjsp.jus.br
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Chicarino & Quaresma Advogados
Sobre a vaga:
- Área: contencioso cível;
- Zona Oeste de São Paulo;
- Bols auxílio e benefícios compatíveis com o mercado
Requisitos:
- Cursando 4º ou 5º ano;
- Experiência anterior em contencioso;
- Inglês avançado;
Inscrição:
- Enviar currículo para: aesposito@cq.adv.br com cópia
para contato@cq.adv.br
- No assunto, indicar: "Vaga - Estágio".
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Edgard Leite Advogados Associados;
Sobre a vaga:
- Localizado no Itaim Bibi;
- Segunda a sexta, 6h/dia;
- Trabalho presencial;
- Vale refeição, vale transporte, bolsa auxílio compatível
com o mercado.
Requisitos:
- Cursando o 9º ou 10º semestre, preferencialmente no
período noturno;
- Experiência em contencioso judicial e administrativo;
Inscrição:
- Enviar currículo para: elaa@leiteadv.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Sylvio S. Fernandes Advogados Associados
Sobre a vaga:
- Escritório de médio porte atuante na área contenciosa
cível e trabalhista na região da Av. Paulista / Consolação;
- Rua Matias Aires, 402, 11º andar.
- Vaga para deficientes no termos da Lei. 11.788/2008;
- Estágio na modalidade presencial;
- Horário: 13h às 19h para alunos do matutino; 12h às
18h para alunos do noturno;
- Valor da bolsa: R$1.870,00;
Requisitos:
- Cursando o 10º semestre;
Inscrição:
- Enviar currículo para:
carloshenrique@ssfadvocacia.com.br


