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Vaga de Estágio - Escritório Araújo e Leite Advogados

Sobre a vaga:

Principais atividades: Auxiliar o advogado com
elaboração de prazos, minutas de acordo, minutas de
inicial, separação de documentos e solicitação de
documentos. 

Horário das 10hrs às 17hrs c/ 1 hora de intervalo para
almolço.

Bolsa auxilio de R$ 850,00 + condução + seguro de vida.

Localização Vila Olimpia prróximo a Estação de trem.

Requisitos:

Cursando 1º, 2º ou 3º ano.

Inscrição:

Enviar CV pelo Whats no tel (11) 94022-0116.

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
HIGIENÓPOLIS 
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Estar matrículado no 4 ano

Possuir carteira de estagiário OAB

Possuir experiência em contencioso cível e trabalhista
(diligências, despachos, acompanhemento de
processos) 

Ter disposição e vontade de aprender

Vaga de Estágio - Escritório Gouveia Zakka Sociedade de
Advogados

Sobre a vaga:

O escritório está com vagas abertas para estagiário na área
de contencioso cível e trabalhista  

Requisitos:

Inscrição:

Enviar currículo para larissa@zakka.adv.br
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VAGA DE AUXILIAR JURÍDICO - ELOISA SERRO

Sobre a vaga:
Estamos contratando auxiliares jurídicos que sejam
esforçados e queiram aprender - não queremos fazer
ninguém de motoboy - a ideia é realmente o contato direto
com o direito material e futuramente após ter uma boa
base - o processual;

Horário: 08h00 - 17h30;
Endereço: Rua Coronel Pedro Dias de Campos, 1146;

Benefícios
V.t + v.r + salário à combinar;

Requisitos:
Estar cursando primeiro ano noturno em direito

Inscrição:
Entrevistas: agendar pelo telefone (11) 2082-8388 e enviar
currículo para eloisa@idsegurado.com.br;
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VAGA DE ESTÁGIO – SCHIVARTCHE ADVOGADOS

Sobre a vaga:

O escritório Schivartche Advogados, localizado no bairro da
Liberdade, está contratando estagiário (a) para atuar na área
CÍVEL.

Requisitos:

- Estar cursando faculdade de Direito 1º ao 2º ano.
- O estágio é presencial, com início imediato.

Inscrição:
Enviar currículo para o e-mail: curriculo@schivalaw.com.br
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VAGA DE ASSISTENTE JURÍDICO - ESCRITÓRIO DDL
ADVOGADOS 

Sobre a vaga:

O escritório DDL Advogados, localizado no centro, está com
uma vaga para assistente jurídico na equipe do contencioso
cível. O profissional será responsável pelo auxílio na
elaboração de peças processuais de média e alta
complexidade, pareceres e participação em reuniões com
clientes.

Requisitos:

Ser recém-formado ou estar cursando os últimos 2 (dois)
semestres da faculdade de direito e possuir experiência
prévia em escritório de advocacia.

Inscrição:

E-mail para encaminhamento de currículo:
paulo.neto@ddllaw.com.br
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VAGA DE ESTÁGIO - DIREITO (MERCADO FINANCEIRO)

Sobre a vaga:
Olá pessoal! Meu nome é Paulo e faço parte do Pátria
Investimentos. Estou buscando por novos estagiário que
desejam iniciar sua carreira no maior fundo de ativos
financeiros da América Latina. 
Procuramos talentos que cursem as seguintes carreiras:
Administração de Empresas, Administração Pública,
Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da
Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia,
Engenharias (todas), Estatística, Física, Matemática,
Psicologia e Relações Internacionais.
Temos diversas áreas com diferentes trilhas de carreira:
Private Equity, Infraestrutura, Crédito, PIPE e Real Estate, RI,
Sales e etc.

Requisitos:
-Bolsa (R$ 2500,00)
-VR (R$ 48,00 ao dia)
VT e AM

Inscrição:
Se inscreva em:
https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/patria/
Na inscrição você pode informar que foi indicado, ao
solicitar a indicação basta usar o código: PAULOSILVA

https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/patria/?fbclid=IwAR0I8IoM-K6ni8NqE9derVrhjPyrsW06mHpUXBMPs-TRTy7kMrbzRvLp4O4
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VAGA DE ESTÁGIO- 14ª VARA CRIMINAL

Sobre a vaga:

Vaga para estagiar em cartório
*Atividades:*
- Cumprimento de processos
- Minuta de despachos/ sentenças
- Emissão de certidões
- Atendimento ao Balcão

Bolsa auxílio: 600,00
Auxílio Transporte: 185,00

Requisitos:
Cursando entre o 3º e o 7º Semestre

Inscrição:

Interessados enviar CV para
Leticiamataranmatias@icloud.com
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Direito Civil e Processo Civil 
Trabalho Remoto
6 horas / 5 dias 
Bolsa auxílio: R$1.000 

VAGA DE ESTÁGIO - VELOSO ADVOCACIA

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Os interessados devem encaminhar o CV para o e-mail:
selecao@veloso.adv.br até dia 01 de setembro de 2022
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VAGA DE ESTÁGIO - CRIMINAL

Sobre a vaga:

O escritório Toron, Torihara e Cunha Advogados está com
processo seletivo para a contratação de estagiárix de
direito. 

Requisitos:

Estamos procurando alguém que esteja atualmente no 3º
ano da faculdade (5º ou 6º semestre) e estude no período
noturno.

Inscrição:

Os currículos devem ser enviados para o seguinte e-mail:
matheusmorelliadv1@gmail.com ; com a indicação, no
campo do assunto, do semestre em que você está da sua
faculdade e o nome da instituição de ensino.
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VAGA DE ESTÁGIO - ESCRITÓRIO TRIGUEIRO FONTES
ADVOGADOS

Sobre a vaga:

Objetivos: Formar e preparar os estagiários para atuarem
futuramente como advogados no escritório Trigueiro
Fontes Advogados, proporcionar aprendizado e
experiências práticas que complementem a formação
curricular e acadêmica.

Requisitos:

Cursando o 7º semestre do curso de Direito

Local de Trabalho: São Paulo/SP.

Inscrição:

Para participar envie o seu currículo para o e-mail:
recrutamento@trigueirofontes.com.br com a sigla
ESTAG/SP no assunto.
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VAGA DE ESTÁGIO - MANEIRA ADVOGADOS -
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 

Sobre a vaga: 

O escritório Maneira Advogados iniciou processo seletivo a
fim de contratar estagiário(a) para atuar na equipe de
contencioso tributário federal (administrativo e judicial) de
São Paulo.

Requisitos:

- cursando até o 3º ano da faculdade;
- inglês avançado/intermediário;
- experiência em contencioso pode ser um diferencial;
- boa redação

Benefícios: 

- bolsa compatível com o mercado;
- vale refeição;

Inscrição:
Os currículos deverão ser enviados indicando o assunto
"ESTÁGIO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO" para o e-mail:
vagas@maneira.adv.br
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VAGA DE ESTÁGIO - DIREITO - AMATO FILHO 
 ADVOGADOS

Sobre a vaga:

Seleciona estudante de Direito, 1º ou 2º anista, para estágio
em Direito Empresarial. Informações: Rua Almirante Pereira
Guimarães, 220 – Pacaembu, São Paulo – SP. Tel.: 3865-
3335 / Fax: 3865-0001

Inscrição:
Favor encaminhar currículos para:
marcio@amatofilho.adv.br
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Contencioso Cível 
Cursando entre 7 e 8 semestre 
Inglês avançado 
Experiência prévia em contencioso

Vaga de Estágio - VPBG

Sobre a vaga:

Inscrição:

Interessados deverão encaminhar os currículos para
talentos@vpbg.com.br, informando Estagiário(a)
Contencioso Cível no assunto do e-mail.
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VAGA – ESTÁGIO - SIGLIANO ADVOGADOS -
CONTENCIOSO CÍVEL (RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO)

Sobre a vaga:

Escritório localizado próximo à Av. Paulista (Metrô Trianon-
MASP); Ótimo ambiente de trabalho e aprendizado;
Valor da bolsa varia de acordo com o semestre.
• Acompanhamento processual;
• Cumprimento de prazos;
• Diligências externas;
• Pesquisa doutrinária e jurisprudencial;
• Pesquisa patrimonial;
• Elaboração de relatórios;
• Redação de peças processuais de baixa à alta
complexidade.

Requisitos:
Estar no 3° ou 4° ano.

Inscrição:
Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail:
marcos@siglianoadvogados.com.br
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VAGA DE ESTÁGIO - ARBACH&FARHAT ADVOGADOS 

Sobre a vaga:

O escritório oferece bolsa auxílio compatível com o
mercado, vale refeição e vale transporte. Atualmente
retornamos ao regime presencial.

Requisitos:
o escritório Arbach&Farhat Advogados (SP - Capital) está
contratando estagiário, cursando do 4º ao 8º semestre, para
a área de direito societário e contratos.
- Inglês avançado será um diferencial;
- Período: matutino ou noturno.

Inscrição:

Os interessados encaminhem o currículo para o e-mail:
secretaria@arbachefarhat.com.br
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VAGA DE ESTÁGIO – LICKS ADVOGADOS

Sobre a vaga:

Área: Contencioso e consultivo de Propriedade Intelectual
(Direito de Patentes); e Regulatório/Life Science (farma e
agro)

Requisitos:

- estudar no turno da manhã e ter disponibilidade para
estagiar presencialmente no turno da tarde;
- Inglês;
- estar cursando entre o 3º e 8º semestres.

Inscrição:

Enviar currículos para: isabella.bonisolo@lickslegal.com e
gabriela.monteiro@lickslegal.com
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ESTÁGIO TJ - VARA CÍVEL - JOÃO MENDES

Sobre a vaga:

Abriu uma vaga de estágio na 38ª vara do TJSP, no Fórum
João Mendes.
Vaga de Estágio - 38a Vara Cível Central - Fórum João
Mendes Jr. - Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira -
4 h diárias - Bolsa de R$ 600,00 mais R$ 181,05 de vale
transporte 

Requisitos:

Estudantes preferencialmente a partir do quinto semestre

Inscrição:

Currículos para o email: gabcfdnogueira@tjsp.jus.br
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BIANCONI ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA - VAGA
DE ESTÁGIO 

Sobre a vaga:

Escritório de Advocacia atuante nas áreas do Direito
Tributário, Societário e Cível, objetivando ampliar o seu
quadro de estagiários, busca o profissional supra, para
atuação presencial em sua sede em Alphaville – Barueri.

Requisitos:

Estar cursando entre o 5° e 8° semestre do curso de
Direito.
Interesse efetivo pelas áreas de atuação do escritório.
Disponibilidade para início imediato.
Domínio de línguas estrangeiras será considerado
diferencial.
- Remuneração acima do mercado + benefícios, com
oportunidade de efetivação.

Inscrição:
Os interessados deverão encaminhar o currículo para
contato@bianconi.adv.br
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VAGA DE ESTÁGIO - TAUIL & CHEQUER ESTAGIO]
IMOBILIÁRIO

Sobre a vaga:

Olá pessoal, nosso time de Direito Imobiliário abriu vaga
para estágio em nosso escritório de SP. 

Requisitos:

* Necessário estudar no período noturno
* Inglês avançado ou fluente
* Interesse na área de Imobiliário
* Cursando entre 4º e 7º período da faculdade de Direito.

Inscrição:

Interessados enviar o currículo para;
gmagela@mayerbrown.com, com o assunto: Estágio
Imobiliário
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VAGA DE ESTÁGIO EM DIREITO - CRIMINAL

Sobre a vaga:

Buscamos Acadêmicos do 3º e 4° ano do Curso de Direito,
preferencialmente período matutino, com conhecimentos
básicos em pacote office, pdf e ferramentas de escritório.
Não é necessária experiencia anterior, tão somente
vontade e disponibilidade de aprender, bem como
disciplina para tarefas em home office.

Requisitos:

Bolsa Auxílio de R$600,00 + Auxílio Transporte + Seguro de
Vida
Horário de estágio: Flexivel, desenvolvido no período
vespertino (a depender da politica vigente de home office).

Inscrição:

Enviar CV para: gab.mauriciovalala@tjsp.jus.br
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Estar cursando 6° ou 7° semestre;
Ter interesse ou experiência em Direito Tributário.

VAGA DE ESTÁGIO - TRIBUTÁRIO - VPBG

Sobre a vaga:

Estamos contratando estagiário para atuar na área
tributária (contencioso administrativo).
A equipe auxilia bastante no desenvolvimento do estagiário
e incentiva o aprendizado na área, os advogados tem muita
didática e paciência para explicar a matéria e tirar todas as
dúvidas!

Requisitos:

Inscrição:

Interessados podem enviar o CV para
camile.santos@vpbg.com.br
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VAGA DE ESTÁGIO - DIREITO EMPRESARIAL

Sobre a vaga:

- Alunos do 2ª ao 5º ano de Direito;
- Relação com cliente, realização de pesquisas e diligências;
- Requisitos da vaga: Boa redação, comprometimento e
bom relacionamento interpessoal, ser comunicativo,
dinâmico e criativo.
Bolsa Estágio + VT

Inscrição:

Enviar currículo para o e-mail: nogueirasalles@gmail.com
Escritório Boutique localizado em Perdizes - SP.
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VAGA DE ESTÁGIO - CÍVEL 

Sobre a vaga:

Vaga Estágio Cível
Escritório localizado no bairro Higienópolis/ São Paulo
contrata estagiário para área Cível.

Inscrição:

Interessados enviar currículo para:
contato@nottoli.adv.br
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Vaga de Estágio - Direito Administrativo e Direito
Tributário

Sobre a vaga:
A Red Bull está com as inscrições abertas para o Programa
de Estágio Red Bull 2023
VAGAS
São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Porto
Alegre/RS e Recife/PE

BENEFÍCIOS
· Bolsa Auxílio
· Vale Refeição e Alimentação
· Assistência Médica
· Vale Transporte
· 1 caixa com 24 latas de Red Bull por mês
· 1 ano de Sócio Torcedor Red Bull Bragantino
· Seguro de Vida
· Gympass
· Desconto em produtos Red Bull
Inscrições até 15/09/2022
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Requisitos:

· Conclusão da Graduação: A partir de dezembro/24
· Idioma: Veja os detalhes na vaga de interesse
· Excel: Veja os detalhes na vaga de interesse
· Perfil: Amor aos detalhes e paixão pela marca
· Modelo de trabalho híbrido
· Cursos: Administração, Relações Públicas, Jornalismo,
Publicidade, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Ciencias
da Computação, entre outros.

Inscrição:

Inscreva-se aqui: https://bit.ly/3bZt0qU

https://bit.ly/3bZt0qU?fbclid=IwAR12jNjYcIqHY_scC1pJjfWqBmEts0A-nNahZKjIJ3Aue7cX0cyNescB4Xo

