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Centro Acadêmico João Mendes JúniorCentro Acadêmico João Mendes Júnior  



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Cível
Benefícios:  O contrato é via Avance Estagios
Especializados, 4 horas por dia, com bolsa de R$
600,00 mais auxilio transporte de R$ 185,27
orário é bem flexível dentro do período de 11h às
17h.
O estágio é presencial nas dependências do Fórum
Regional de Santana com início imediato.
Atividades: analisar os processos de matéria cível e
redigir minutas de decisões e sentenças sobre tudo
relacionado ao tema como, por exemplo, ações de
cobrança, execução de título extrajudicial, despejo,
ações possessórias, busca e apreensão e as mais
diversas ações indenizatórias. É uma ótima
oportunidade pra conhecer na prática o processo
cível.

É preferível ter experiência com o sistema SAJ, mas,
não é requisito obrigatório. 

Enviar currículo para: gibelista@hotmail.com

8° Vara Cível do Foro Regional I - Santana,  no
gabinete do Juiz de Direito Dr. José Fabiano Camboim
de Lima.
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Empresarial
Localização: Rua Almirante Pereira Guimarães, 220 –
Pacaembu, São Paulo – SP.

Do 1° ao 4° semestre  

Enviar currículo para: marcio@amatofilho.adv.br

AMATO FILHO - Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Direito Penal
Vaga de estágio aberta prioritariamente para pessoas
negras
Benefícios:  bolsa auxílio e benefícios compatíveis
com o mercado. 

Cursando o 3° ao 4º semestre.

Enviar currículo até o dia 28/09 neste formulário:
https://forms.gle/RwmE2iM5sPvjoWBg7

Cavalcanti Sion Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Societário e contratos 

Cursando o 3° ao 6º semestre
Ótima comunicação verbal e escrita;
Capacidade para desenvolvimento e elaboração de
contratos e atos societários;
Responsabilidade, proatividade e trabalho em
equipe.

Enviar CV para:maria.aparecida@smsadvogados.com
com assunto: VAGA DE ESTÁGIO - CONTRATOS

Makiuti Saad Caldeira Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso cível
100% remoto
A estrutura do escritório colocará o estagiário em
contato direto com o cliente, propiciando
aprendizado, responsabilidade e crescimento, no
contencioso e consultivo empresarial e cível. 
Benefícios:  Salário: a combinar - compatível com o
mercado e semestre; Ajuda de custo com Home
office de R$ 100,00 (cem reais) por mês; Décimo
Terceiro
Atividades: Contatos com as áreas Contencioso Cível
e Consultivo Cível/Empresarial, com elaboração de
peças processuais simples e complexas, pesquisas,
contato diário com cliente, relatórios, contratos,
dentre outras atividades relacionadas à rotina de
estágio. 
Experiência na área será considerado um diferencial. 

Cursando do 4º ao 7º semestre em Direito.
 Comprometido;
Boa comunicação e boa redação;
Vontade de crescer profissionalmente;

Enviar CV para o e-mail: larissa@gpf.adv.br  

GPF Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area:  Criminal

Cursando do 5° até 8° semestre (preferência).

Mandar currículo para o e-mail: contato@kv.adv.br

 Kehdi e Vieira Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Recuperação Judicial tanto no âmbito cível
quanto tributário
Localização: Alphaville Industrial
Salário: compatível com o mercado. 
Atividades: elaborar peças e teses para devedor.
O escritório atualmente está em expansão, e possui
fácil acesso e contato com os sócios que sempre se
mostram disponíveis para ensinar. 
O escritório busca desenvolver o estagiário
profissionalmente, pois acredita no seu
desenvolvimentos e crescimento. 

Cursando do 5º até 8º semestre de Direito.

Encaminhar o CV por e-mail n.silva@jmlima.com.br e
m.sena@jmlima.com.br

 

Consultoria JM LIMA
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

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 Pontual
 Mais iwww.tozzinifreire.com.br 

Estar cursando do 5° ao 8° semestre;
Ter trabalhado com contencioso cível em escritório
ou jurídico de empresas;
Experiência com direito imobiliário será considerado
um diferencial.

Enviar currículo para o e-mail:
vagasmrc@outlook.com, com o assunto “CV - Vaga
Estágio”.

TozziniFreire Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

http://www.tozzinifreire.com.br/?fbclid=IwAR2-k2U4Q3D19q5_34xTB1R9lD66yRqxWZAS6UG9yJqaIIf6iV441DW2qH4


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Cível
Benefícios:  Bolsa auxílio compatível com o mercado
e progressiva de acordo com o semestre do curso;
Vale-Refeição;  Auxílio Transporte; Seguro de Vida.
Atividades:  realizará pesquisas em geral, doutrina e
jurisprudência, bem como consultas e atualizações
no e-saj, elaborando peças processuais. 
Proporciona contato e proximidade com os sócios e
clientes, permitindo que o estagiário colabore de
maneira efetiva na construção dos casos e
estratégias, de modo que amplie o aprendizado

Cursando a partir do 7º semestre.
Ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias;
Ter disponibilidade para estagiar em São Paulo/SP
(capital);
Inglês fluente.

Encaminhar currículo
paracontato@lauradyfigueiredo.com.br
Colocar no assunto do e-mail: “Vaga de Estágio”.

Laurady Figueiredo 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: Direito Penal

Cursando a partir  do 7° semestre.

Galvão e Raca Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Enviar currículo para os e-mails alice@galvaoeraca.com.br
e pedro@galvaoeraca.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Area: contencioso cível. 
Benefícios: remuneração para a vaga é compatível
com a de mercado.

Cursando o 7° ao 10º semestre ou para advogados
recém formados
Ao menos dois anos de experiência com o
contencioso cível estratégico
Inglês
Domínio do pacote Office.

Enviar currículo para o e-mail lcf@mnadv.com.br com
o assunto "vaga contencioso cível".

Miguel Neto Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:


