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da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Moysés & Pires Sociedade de Advogados

Atuação:  Direito Público e na estruturação de Projetos de
Infraestrutura- Equipe de Direito Consultivo.

Requisitos:

- Cursando o 2º ano  ou 3º ano.
 -Boa comunicação oral e escrita; perfil analítico; inglês
avançado.

Inscrição:

Interessados, encaminhar currículo para
consultivo@moysespires.com.br.
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Viana e Azevedo Advogados

Sobre a vaga:
Área: Contencioso Cível.
Horário: 13:00h -19:00h
Candidato – 3º e 4º semestre da faculdade.
Favor enviar currículo somente para este e-mail:
taina.correia@vianaeazevedo.com.br

Requisitos:
-Cursando 3º semestre ou 4º semestre da faculdade de
Direito;

Inscrição:
Favor enviar currículo somente para este e-mail:
taina.correia@vianaeazevedo.com.br

HIGIENÓPOLIS 
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Roche Diabetes Care

Sobre a vaga:
-Atuação: contratos e contencioso
-Regime semi-presencial. 
- localização:Estação de trem João Dias.
- Bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios. 

Requisitos:

-estudante até o 3º ano de faculdade e que curse a faculdade a
noite. 

Inscrição:

Interessados, enviar e-mail com currículo para:
rochedc.juridico@roche.com
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Tarcha e Leite Sociedade de Advogados

Sobre a vaga:
-Atuação: Escritório de pequeno porte especializado em Direito do
Consumidor, sobretudo em situações de Fraude Bancária. 
-Localização: Av. Paulista, porém o estágio será realizado de forma remota
(Home Office).
- O estagiário deverá fazer diligência em agência dos Correios uma vez por
semana, no horário que achar mais conveniente.
-Horário das 10:00 as 17:00, com uma hora de almoço(horário flexível)
-Atuação: Contato direto com os clientes; participação ativa na definição das
estratégias de cada processo; elaboração de peças processuais e recursos;
pesquisa jurisprudencial;envio de decisões liminares por Correios.

Requisitos:

- estagiário do 3º ou início do 4º ano.
-Atuação em casos de fraude bancária é um diferencial, embora não
imprescindível.
-Valor da bolsa-auxílio: R$ 1.200,00 mensais.

Inscrição:

Peço para que os interessados enviem o Currículo para
vagas@tarchaeleite.com.br.
O candidato ressalte no corpo do e-mail se:
- Já atuou em contato direto com clientes (importante);
- Possui experiência na confecção de peças processuais;
- Possui experiência em Direito do Consumidor;
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GABINETE DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó

Sobre a vaga:
- início é imediato e o único requisito é cursar a partir do quinto
semestre.
-Estão abertas duas vagas de estágio no Foro Regional Nossa
Senhora do Ó, no bairro Freguesia do Ó, na 1ª Vara Cível e na 3ª
Vara Cível
Requisitos:

-  O único requisito é cursar a partir do quinto semestre.
Inscrição:

Caso surja interesse enviar currículos para:
marianamignella@tjsp.jus.br e/ou
terceiravaranossasenhoradoo@gmail.com.

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
HIGIENÓPOLIS 
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No 27° tabelionato de notas. (Cartório)

Sobre a vaga:
-No 27° tabelionato de notas. (Cartório)
-Centro - Av. São Luís 59.
Bolsa de mil e trezentos +VT
6 horas semanais - presencial.
Contrato via NUBE.
Currículos para: julie@27cartorio.com.br

Requisitos:

-  6° semestre - Direito - Mackenzie
Inscrição:

Currículos para: julie@27cartorio.com.br

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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Sigliano Advogados. 

Sobre a vaga:
-empresarial/cível e recuperação de crédito.
-Período: 10h/17h.

Requisitos:

-  A partir do 6º semestre.
Inscrição:

Enviar o currículo para o e-mail:
gustavo@siglianoadvogados.com.br
Favor colocar no assunto o seguinte:
Seu nome - Vaga escolhida - Semestre

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
HIGIENÓPOLIS 
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Martinelli Advogados 

Sobre a vaga:
- área: cível
-atividades: Suporte ao advogado; análise processual; confecção
de guias;
elaboração de cálculos; elaboração de peças de média
complexidade; atuação em procedimentos contenciosos; auxiliará
a mapear e aplicar teses ao caso concreto.
- Benefícios; vale refeição; vale transporte; plano odontológico;
seguro de vida; folga de aniversário ;ambiente de trabalho
dinâmico com recursos modernos.

Requisitos:

-  Cursando graduação em Direito e muita vontade de aprender!

Inscrição:

Ficou interessado(a)? Encaminhe seu currículo para o e-mail:
curriculo.sp@martinelli.adv.br com o título Estagiário Cível SP.

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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 Andre Kehdi & Renato Vieira Advogados

Sobre a vaga:
- área: criminal
Benefícios:  bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Requisitos:

- -ESTAGIÁRIO(A) negro(a) 
-  cursando o 3º ano do curso de Direito.

Inscrição:

Os interessados podem encaminhar o currículo para
contato@kv.adv.br – indicando, por gentileza, no título do e-mail se
tratar de candidato(a) negro(a).

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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 Bertolo & Basile Advogados

Sobre a vaga:
- área: de contencioso e consultivo de civil e de penal.
-Atividades: pesquisas e análise de casos, até elaboração de
petições de média e alta complexidades.
- Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado e vale-
transporte
- Localização:  Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, Zona Sul de
São Paulo
- Trabalho presencial

Requisitos:

-Cursando entre o 4º e 7º semestre 
- Comprometimento
- Organização 
- Experiência prévia será um diferencial
- Possibilidade de início imediato
Inscrição:

Pedimos que os interessados encaminhem CV para o e-mail:
matheus@bertolobasile.com.br ou  juliana@bertolobasile.com.br

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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  8° Vara Cível do Foro Regional I - Santana

Sobre a vaga:
-Gabinete do Juiz de Direito Dr. José Fabiano Camboim de Lima.
- O contrato é via Avance Estagios Especializados, 4 horas por dia
Benefícios:bolsa de R$ 600,00, auxilio transporte de R$ 185,27. 
-O horário 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.

Requisitos:

-É preferível ter experiência com o sistema SAJ, mas, não é
requisito obrigatório. A equipe é incrível! 
Inscrição:
Quem tiver interesse, mandar CV para: gibelista@hotmail.com

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
HIGIENÓPOLIS 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Arbach&Farhat Advogados 

Sobre a vaga:
-Área: direito tributário.
- O escritório oferece bolsa auxílio compatível com o
mercado, vale refeição e vale transporte. 
-regime presencial.

Requisitos:

-cursando do 5º ao 6º semestre
-Inglês avançado será um diferencial;
- Período: matutino ou noturno.

Inscrição:
Pedimos, por favor, que os interessados encaminhem o
currículo para o e-mail: secretaria@arbachefarhat.com.br

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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BETTAMIO VIVONE & PACE ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Sobre a vaga:
-Área: contencioso tributário
- Atividades: acompanhamentos processuais; elaborações e atualizações de relatórios;
cadastros e atualizações no sistema de gerenciamento de processos (Legal One);
análises de publicações e intimações; elaborações de peças processuais de baixa e
média complexidade; Protocolos eletrônicos e físicos de peças processuais; diligências
externas em fóruns, cartórios, receita federal, secretarias, delegacias tributárias,
correios, etc.; dentre outras atividades inerentes à função.
-Remuneração: 3º ano – R$ 1.396,29 / 4º ano – R$ 1.512,65
- Benefícios: auxílio transporte e seguro de vida.
- Horário de trabalho: 10h às 17h ou 12h30min às 19h30min (1h de almoço)
- Atualmente o escritório encontra-se em regime híbrido, sendo 3 dias da semana em
home office (segunda-feira, terça-feira e sexta-feira) e 2 dia da semana presencial
(quarta-feira e quinta-feira).

Requisitos:
-Cursando 3º ou 4º ano de faculdade de Direito;
-Proficiência no Pacote Office (especialmente Outlook, Word e Excel) bem como em
aplicativos de reunião virtual (Teams, GoogleMeet, Zoom, etc.);
- Proficiência em escrita e raciocínio lógico; e
- Proficiência em relação interpessoal, proatividade e disposição para aprender.

Inscrição:
Interessados favor enviar currículo para os seguintes e-mails:
victor.pereira@bvp.adv.br e danilo.figueiredo@bvp.adv.br.

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
HIGIENÓPOLIS 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Palinkas Advogados

Sobre a vaga:
-Atuação: cível e empresarial no geral, com especial ênfase em
contencioso e processos falimentares.
-Localização:  Vila Olímpia
-Atividades: auxílio à análise estratégica dos casos e à redação
de peças de média a alta complexidade. Neste sentido, irá
contribuir proativamente com as soluções pensadas pelos
advogados, não se limitando à utilização de modelos ou à
pesquisa de jurisprudência.

Requisitos:

-Cursando 4º ano ou 5º ano.

Inscrição:

Interessados podem encaminhar currículo para
recrutamento@palinkas.adv.br

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE /
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