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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Figueiredo Ferraz Advocacia seleciona estagiário(a)
para atuação na área trabalhista.
Diferencial: Candidatos cursando Universidade
Mackenzie e PUCSP terão preferência em razão da
localização do escritório no bairro de Higienópolis

Imprescindível domínio pacote Office e Excell, bem
como conhecimento avançado do idioma inglês. 
Comprometimento, senso de responsabilidade, bom
senso, pro-atividade, iniciativa; 
Redação de Peças simples, protocolos, diligências e
auxílio geral aos advogados.
Duração do contrato: 24 meses
Horas de meio período: 36 horas por semana
Tipo de vaga: Meio Período.
Bolsa mensal: RS1.200,00 + benefícios de vale-
transporte, seguro de vida individual.
Horário de trabalho: das 13:00h às 18:00h, de
segunda a sexta-feira, em trabalho presencial.

Interessados deverão enviar Curriculum Vitae para:
gilda@figueiredoferraz.adv.br

Figueiredo Ferraz Advocacia - Estágio área trabalhista
 
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

Atualmente em sistema híbrido (segunda: audiências
| quarta: presencial);
Horário das 13h às 17h (20 horas semanais);
Necessário estar cursando a graduação em Direito;
Contratação feita pelo Super Estágios; 
Bolsa: R$600;
VT: correspondente aos dias presenciais.

Preferência para quem reside próximo.

Enviar currículo para: evandersonac@tjsp.jus.br

Estágio - TJSP - 14a Vara Cível - Novo Fórum de Santo
Amaro

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:evandersonac@tjsp.jus.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

O escritório Motta Fernandes Advogados abriu
processo seletivo para contratação de estagiário na
área de recuperação judicial e falência.

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

Motta Fernandes Advogados 

Sobre a vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:enrico.pampado@mottafernandes.com.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de
Figueiredo, Gasparian – Advogados contrata
estagiário para atuar na área de contencioso cível -
consumidor.

Estudante de Direito (2º ao 8º semestre); 
O candidato deve ter boa redação, dinamismo e
facilidade para o trabalho em equipe.

Os interessados deverão enviar os currículos para
procseletivo@rbmdf.com.br  com o título “Vaga de
estágio - contencioso cível – consumidor”.

Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo,
Gasparian – 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

 O Yunes Fraiha Advogados, escritório focado nas
áreas de Desapropriação, Direito Imobiliário e Direito
Civil, abriu processo seletivo para contratação de
estagiário para atuar na área de due diligence. 

Cursando entre o 3º e 7º semestre da faculdade de
direito;
Disponibilidade para início imediato; 
Proatividade; e
Boa escrita e comunicação.
A remuneração é composta por bolsa-auxílio
compatível com o mercado + VR + VT. 

Os interessados deverão encaminhar e-mail para
financeiro@yunesfraiha.com.br, com a indicação no
assunto "CV- Vaga de Estágio."

Yunes Fraiha Advogados - Vaga Estágio Due Diligence
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

Estagiário de Direito de 3º/4º anos para escritório de
direito societário e contratual para trabalho remoto.
Bolsa auxílio, vale refeição e vale transporte.

inglês fluente e ter interesse na área
societária/contratual.

Interessados enviar cv para mateus@dlbp.com.br

Estágio Direito - Societário e Contratual

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:mateus@dlbp.com.br
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Para atuar em contencioso trabalhista;
 Bolsa compatível com o mercado;
 Escritório localizado na Faria Lima. 

Estar no 5° ao 7° semestre.

Currículos para rsilva@gc.com.br

Vaga de Estágio - Contencioso Trabalhita

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:rsilva@gc.com.br
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Estamos em busca de um talento que esteja entre o
3º e 4º ano da faculdade de Direito e tenha interesse
na área de família, sucessões e planejamento
patrimonial!

a vaga é presencial e o horário é das 10h às 17h.

Quer trabalhar conosco e enriquecer sua experiência
na advocacia? Encaminhe seu currículo para:
contato@kadiadvogados.com.br

KADIA Advogados 

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:contato@kadiadvogados.com.br
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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Escritório Leandro M.Munhoz Advogados Associados
está com processo seletivo aberto para vaga de
estágio. 
Escritório com foco na área Civil e Trabalhista.

Estar cursando o 3° ano da faculdade de Direito;
Ter disponibilidade para estagiar no período da
tarde.

Os currículos devem ser enviados para o
email:dps.prazeres@gmail.com
No campo assunto do email deve conter o nome e
valor pretendido de bolsa auxílio.

Escritório Leandro M.Munhoz Advogados Associados 

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
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 Escritório de pequeno porte que atua na área
cível/família contrata estagiário para auxiliar,
principalmente, em casos relacionados à Fazenda
Pública (grande demanda).

Preferencialmente a partir do 3º ano.
O escritório fica em São Paulo -SP e o estágio será
realizado em home-office na maior parte do tempo.

Aos interessados, enviar o currículo para o e-mail
estagio.acb@gmail.com com assunto “Vaga de
estágio”.

Vaga de estágio - Cível / Família

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

Estamos contratando estagiário de 4o e 5o ano para
as áreas de penal e compliance do KLA Advogados.  

Anterior experiência nas áreas será um diferencial. 

Aos interessados, favor enviar currículo para o e-mail
klaestagiopenal@gmail.com

KLA Advogados - Estágio Penal e Compliance

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:klaestagiopenal@gmail.com
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da disponibilidade para 1º semestre em diante

O escritório Viana e Azevedo Advogados abriu
processo seletivo para estagiário (a) na área de
direito tributário. 

Estar no 5º ou 6º semestre.

Interessados devem enviar o currículo por e-mail
para selecao@vianaeazevedo.com.br.
Pedimos a gentileza de que informem no assunto do
e-mail o semestre e o nome completo.

Viana e Azevedo Advogados - Estágio Direito
Tributário

Sobre a vaga: 

Requisitos:

Inscrição:
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Benefícios: Bolsa auxílio e VT;
Horário do estágio a combinar. 

Cursar direito a partir do 6° semestre;
Experiência em alguma das áreas será um diferencial.

Aos interessados que se encaixarem nos requisitos,
favor encaminhar o currículo para o e-mail
valeriakassai@deciofreire.com.br.

Décio Freire Advogados - Estágio Penal, Civil e
Trabalhista.

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:valeriakassai@deciofreire.com.br
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 A Incognia está contratando pessoas estagiárias para
atuar na área de Privacidade e Proteção de dados.

 Graduandos em Direito cursando entre o 7º ao 9º
semestre;
Disponibilidade de atuação de 6h/dia;
Noções em revisão de políticas, documentos e
contratos sob a ótica de proteção de dados;
Inglês avançado - os materiais são elaborados em
suma maioria em inglês e o time participa de
reuniões com o time de US;
Espanhol será um diferencial, mas não é mandatório;
Curso extracurricular e/ou participação de grupos de
estudos em temas relativos à proteção de dados será
um diferencial;
Bolsa estágio: R$ 1.800,00 + benefícios.
Carga horária: 6h/dia.

Link com mais detalhes, benefícios ofertados e para
candidatura:
https://incognia.recruitee.com/o/estagio-privacidade-
e-protecao-de-dados?
fbclid=IwAR1Dq9GhC_7bphjzMGO3LF76K0POI0Ina5h
O58qWhqDg-j6K1IUkVsAfw6o

Estágio em Direito -  LGPD /PRIVACIDADE

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://incognia.recruitee.com/o/estagio-privacidade-e-protecao-de-dados?fbclid=IwAR1Dq9GhC_7bphjzMGO3LF76K0POI0Ina5hO58qWhqDg-j6K1IUkVsAfw6o

