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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Requisito: estar matrículado e cursando a partir do
quinto semestre 

Carga horária: 4 horas

Bolsa auxílio: R$838,00

Inscrições até: 19/10/2022

https://forms.office.com/r/ND3iwfcYcg

CONCURSO PÚBLICO DE ESTAGIÁRIO/A DE DIREITO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

https://forms.office.com/r/ND3iwfcYcg?fbclid=IwAR0qT6AxvlNKqXBTSIZsCkeTRT4HvfjJZ1o9Ay0S0jicJAGu5rT3dJjzw6Q


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Escritório OMB Advogados - Itaim Bibi
Bolsa compatível com o mercado
Local ideal para aprender
Equipe jovem e ambiente harmônico
Horário flexível de acordo com o horário de aula
Regime PRESENCIAL - sem possibilidade de home
office

Para alunos de SEGUNDO ANO (não serão avaliados
currículos de outros anos)
- Não exigimos experiência, mas precisamos de uma
pessoa ESPERTA e disposta a aprender.
- Proativa

Enviar currículo para: gabriela@omb.adv.br

Escritório OMB Advogados - Itaim Bibi -
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO para compor equipe
CRIMINAL E CÍVEL

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

Localizado na Vila Olímpia, está com uma vaga aberta
para estagiário, preferencialmente de 3º ou 4º anos,
na equipe de Direito Privado em São Paulo/SP.
A atuação do escritório é estratégica, não
massificada. Os casos envolvem direito civil e,
majoritariamente, contratos empresariais complexos,
execuções, direito creditório e obrigacional em geral,
direito internacional privado e direitos reais.
O estagiário auxiliará diretamente os advogados,
realizando acompanhamentos processuais diários,
contato com gabinetes e varas para agendamento de
despacho, agendamento de prazos, elaboração de
relatórios, pesquisas de doutrina e jurisprudência e
elaboração de peças processuais.
A remuneração compreende bolsa estágio
compatível com o mercado e ajuda de custo. Como o
escritório está crescendo bastante, há possibilidade
de efetivação.
Atualmente trabalhamos em regime híbrido
(presencialmente 2ª e 4ª feira, e nos demais dias em
home office com notebook fornecido pelo escritório).
A carga horária é de 6 (seis) horas diárias.
O processo seletivo é composto de análise de CV,
entrevista e elaboração de redação em português e
em inglês (requer-se o idioma em nível avançado).
Interessados devem enviar CV para
julia.verli@mudrovitsch.adv.br com o assunto "Vaga
Estágio - Direito Privado SP".

Mudrovitsch Advogados

Sobre a vaga: 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Buscamos candidato(a) com o seguinte perfil: 
inglês avançado;
cursando o 1º ou 2° semestre;
O escritório fica na Avenida Presidente Juscelino
Kubitscheck, 1327 (esquina com a Faria Lima); 
Os benefícios são: bolsa auxílio compatível com o
mercado, VR e VT. 

Interessados, por gentileza, mandarem o currículo
para o e-mail:
enrico.pampado@mottafernandes.com.br

Requisitos:

Inscrição:

Inscrição:

mailto:enrico.pampado@mottafernandes.com.br
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 Vaga de estágio - contencioso tributário 

Cursando entre o 3º e 4º ano da faculdade de direito;
Disponibilidade para estagiar das 10h às 17h 
Proatividade e boa redação
Boa escrita e comunicação.
Ter experiência na área será um diferencial

MAULER ADVOGADOS

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Os interessados deverão encaminhar e-mail para:
graziela@mauleradvogados.com.br 
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O escritório HUCK OTRANTO CAMARGO, localizado na
região da Faria Lima  

Está contratando estagiário(a) que esteja cursando o
3º ou 4º ano para atuar na área de DIREITO
TRIBUTÁRIO (contencioso e consultivo).

Os interessados deverão encaminhar e-mail para
vaga_tributario@lhoc.com.br

Estágio Direito - HUCK OTRANTO CAMARGO

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
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Temos uma vaga de estágio voltada para mulheres
na área Criminal
Horário:
10h às 17h
Presencial

Ser mulher
A partir do 7⁰ semestre
Estudar no período noturno
Amar direito criminal
Carteirinha da OAB - estagiário (para quem é do 7⁰
semestre, ter pelo menos dado entrada na carteira
de estagiário da OAB será um diferencial)

Se você tem interesse encaminhe o CV para este e-
mail: mariana@haidamus.com.br

[VAGA ESTAGIO] [DIREITO CRIMINAL] [VAGA PARA
MULHERES]

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
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Escritório com atuação no mercado empresarial,
localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima 
Bolsa auxílio compatível com o mercado, auxílio
transporte, vale refeição ou alimentação e seguro de
vida

Estamos em busca de um talento que esteja entre o
3º e 5º semestre no período noturno. Desejável
experiência na área do contencioso e inglês
avançado/fluente 

Quer trabalhar conosco e enriquecer sua experiência
na advocacia? Encaminhe seu currículo para:
rh.sp@mundie.com.br destacando no título do e-
mail: Estágio - Contencioso

MUNDIE E ADVOGADOS

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:contato@kadiadvogados.com.br
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 Estágio Direito Digital 
https://www.almeidalaw.com.br/.../estagiarioa-
direito.../ 

Estar cursando até o 7° semestre da faculdade de
Direito;
Fluência escrita e verbal na língua inglesa formal
Experiência prévia na área consutiva e/ou
contenciosa em direito digital ou tecnologia será um
diferencial
Caso não tenha experiência, ter realizado cursos
relacionados aos temas de direito digital

Aos interessados, peço que encaminhem o currículo
para o e-mail: rh.rs@almeidalaw.com.br e que no
assunto conste a vaga de de interesse. 

Escritório Almeida Advogados. Escritório localizado
na Vila Olímpia - SP

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://www.almeidalaw.com.br/vagas/estagiarioa-direito-digital-sp-bh/?fbclid=IwAR2fjSdTtJpbH2kC5p1imVyqA3TII1HTFLmyG3ybqc-1Rw6CGOXDZylIMTU


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Estagiário (a) Contencioso de Massa/ Consumo
https://www.almeidalaw.com.br/.../estagiarioa.../ 

Estar cursando do 6° ao 8° semestre da faculdade de
Direito;
Inglês avançado ou fluente 
Experiência prévia na área contencioso de
massa/consumo será um diferencial 
Disponibilidade para estagiar de segunda a sexta 6
horas por dia em regime presencial

Aos interessados, peço que encaminhem o currículo
para o e-mail: rh.rs@almeidalaw.com.br e que no
assunto conste a vaga de de interesse. 

Escritório Almeida Advogados. Escritório localizado
na Vila Olímpia - SP

Sobre a vaga:

Requisitos:

 
Inscrição:

https://www.almeidalaw.com.br/vagas/estagiarioa-direito-digital-sp-bh/?fbclid=IwAR2fjSdTtJpbH2kC5p1imVyqA3TII1HTFLmyG3ybqc-1Rw6CGOXDZylIMTU
https://www.almeidalaw.com.br/vagas/estagiarioa-direito-digital-sp-bh/?fbclid=IwAR2fjSdTtJpbH2kC5p1imVyqA3TII1HTFLmyG3ybqc-1Rw6CGOXDZylIMTU
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Lobo & Lira está com processo seletivo para estágio
na área de Contencioso Cível, no escritório de São
Paulo.
O estagiário terá oportunidade de trabalhar em casos
estratégicos e de alta complexidade.
Remuneração compatível com o mercado.

Inglês avançado e cursando Direito entre 4o e 8o
período

Interessados deverão enviar currículo, juntamente
com histórico escolar, para estagio@loboelira.com.br

Lobo & Lira

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:


