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Processo seletivo da Procuradoria Geral do Estado de
SP 

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de
Estagiários da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
na capital. O processo seletivo é para vagas no
Contencioso Geral, que abrange toda a atuação
contenciosa da PGE-SP excetuada apenas a matéria
tributária.

O estagiário poderá atuar em matérias como Regulação e
Contratações Públicas, Políticas Públicas, litígios
estratégicos e de massa em Direito de Pessoal e
Previdenciário, Responsabilidade Civil, Direito do Trabalho
e outras matérias de Direito Público. O estágio é
presencial na Procuradoria Judicial, localizada no centro
da capital.

As inscrições estão abertas até dia 21/11/2022 e as provas
ocorrerão no dia 25/11/2022 na capital. Podem se
inscrever alunos de todos os anos de graduação em
Direito. 

http://www.portal.pge.sp.gov.br/processo-seletivo
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[VAGA DE ESTÁGIO] [TJSP] [10ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA - FÓRUM HELY LOPES]

Sobre a vaga: 2 vagas de estágio no Gabinete da Juíza
Maricy Maraldi no fórum Hely Lopes Meirelles. O
contrato é por intermédio da SuperEstágios.

Bolsa Auxílio: R$600,00 + R$185,27 (este referente ao vale
transporte)
A equipe do gabinete é maravilhosa, ajuda sempre que
preciso, o ambiente de trabalho é super saudável e a
Dra. é 100% disponível. Aprendi muito no tempo em que
estive lá!

Requisitos: cursando 3º ou 4º ano e ter disponibilidade
para estagiar 4 horas por dia.

Interessados enviar CV para: mmaraldi@tjsp.jus.br com o
título “Vaga de Estágio”.
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Vaga de estágio

Sobre a vaga: Serão 6 horas dia, no horário a definir, por
home office.
Benefícios: 1212,00 + ajuda de custo + seguro de vida. 

Requisitos: ter boa comunicação escrita e oral; ser
organizado e detalhista; afinidade com tecnologia e
gosto pelas áreas de segurança de informação e
privacidade; a partir do terceiro semestre

Encaminhar para rh@samplemed.com.br
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[VAGA DE ESTÁGIO EM SP CAPITAL]

Sobre a vaga: 

O escritório ACG Advogados está contratando
estagiários para o setor preventivo (área de
seguros).

Requisitos:

- estar cursando 3/4 ano
- ter tido alguma experiência prévia de trabalho
(não precisa ser necessariamente com seguros)
Preferência para quem estuda em período
noturno, mas não é uma exigência.
Valor da bolsa compatível com o mercado.

Interessados, favor mandar currículo para:
apoio02@acgadvogados.com.br
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[Estágio na OSAKI Advogados] [Direito Societário ] [2º
ao 4º ano]

Sobre a vaga: 

O escritório OSAKI Advogados está contratando
estagiário(a) para fazer parte da equipe de Direito
Societário.
O estagiário(a) a ser contratado terá as seguintes
atividades:
(i) Pesquisas de doutrina e jurisprudência;
(ii) Elaboração e revisão de contratos e outros
documentos;
(iii) Diligências em orgãos públicos;
(iv) Elaboração de atos societários.
(v) Elaboração de Assembleia Geral

 Requisitos:
- Cursando do 2º ao 4º ano;
- Residir na capital de São Paulo
- Experiência prévia será um diferencial;
- estudar no período matutino

Os interessados devem encaminhar o currículo com o
título do assunto “Vaga de Estágio – [nome
completo]” para o e-mail: anderson.costa@osaki.com
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[VAGA DE ESTÁGIO - GUSTAVO TEPEDINO
ADVOGADOS]

Sobre a vaga: 

O escritório Gustavo Tepedino Advogados está com
processo seletivo aberto para uma vaga de estagiário na
área de contencioso cível estratégico.
A vaga envolve, preponderantemente, trabalho com
litígios relacionados a direito civil, empresarial e
recuperação de crédito, incluindo recuperação
judicial/falência, compreendendo, também, eventual
atividade em arbitragem, consultas e pesquisa.

Requisitos: 

O candidato deve estar preferencialmente cursando do
3º ao 5° período.

Interessados devem enviar currículo para
oportunidade@tepedino.adv.br até 23.11.2022
(quarta-feira), indicando como assunto do e-mail
“Vaga de Estágio - RRT, ELG e MZS”.
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Vaga de estágio 

Sobre a vaga: 

O escritório Dias Carneiro Advogados contrata estagiário
para a área de Contencioso Cível e Recuperação Judicial
.
Requisitos:

- Alunos cursando 3° ou 4° semestre;
- Inglês avançado.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail
iar@diascarneiro.com.br
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O escritório Tauil & Chequer Advogados está
contratando estagiário para atuação na área de
Recuperação Judicial e Contencioso Cível.

Sobre a vaga:

O escritório oferece bolsa auxílio compatível com o
mercado (variável conforme o ano cursado), Vale-
Refeição e auxílio transporte e está localizado na Av. JK.

Requisitos:

- Estar cursando entre a partir do 6° semestre;
- Estudar à noite (ou seja, ter disponibilidade para
estagiar no período da manhã);
- Boa redação;
- Inglês avançado;
- Organização.
Experiência na área será considerada um diferencial.

Interessados enviar currículo para
snielsen@mayerbrown.com e
avicentini@mayerbrown.com com o assunto “Vaga de
estágio”
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Vaga para estágio no TJSP segunda instância!

Sobre a vaga: 

Valor da bolsa: R$ 600,00. + VT
SISTEMA HÍBRIDO

Requisitos:

Estar cursando do primeiro ao sexto semestre

Interessados enviar curriculum para:
manella.bianca@gmail.com
 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Bolsa auxílio R$2.600,00
Benefícios competitivos 
Rotação entre áreas da empresa
Aprendizado com profissionais referências no
mercado

Programa de estágio CERC 

Sobre a vaga: 

Galera, trabalho na CERC e to passando aqui para
convidar os alunos do Mackenzie para conhecer
nosso Programa de Estágio!
Participe do nosso encontro virtual pelo link:
https://meet.google.com/xew-xeho-iwp
Esperamos vocês dia 17/11 às 18h!

https://meet.google.com/xew-xeho-iwp?fbclid=IwAR1bp48gXFBCTEYVKYnQhxW6wPxqZkoMi1Bun2AlI7U-S8urafLdsLZUkss
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Vaga de Estágio - Espallargas Gonzalez Sampaio
Advogados

Sobre a vaga:
- Área de contencioso cível
- Híbrido (presencial 2 vezes por semana) – Escritório
localizado na região da Paulista
- Bolsa auxílio + VT + 13º salário

Requisitos: 

Para estudantes do 3º ou 4º ano

Enviar CV para:
beatriz.almeida@egsadvogados.com.br
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estagiário(a) para fortalecer o time de contencioso
tributário do BVZ 

Requisitos: 

Estudantes a partir do 6 semestre 
Experiência prévia na área será um diferencial 

Envie seu currículo para:
vagas@bvzadvogados.com.br 
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Vaga de estágio em Direito Penal*

Sobre a vaga: 

O escritório Bottini & Tamasauskas Advogados está com
processo seletivo aberto para vaga de estagiário de
Direito. A vaga é destinada àqueles(as) que estejam
cursando entre o 3º e 4º ano da faculdade.
* As atividades serão desempenhadas em formato
presencial.
* Desejável experiência prévia na área.

Interessados devem enviar o CV para o seguinte e-
mail: ana.gorgulho@btadvogados.com.br


