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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso geral, que abrange toda a
atuação contenciosa da PGE-SP
Atuação nas áreas de regulação e contrações
públicas, direito ambiental, políticas públicas,
litígios estratégicos e de massa em direito pessoal
e previdenciário, responsabilidade civil, direito do
trabalho e outras matérias de direito público
Modalidade : Presencial
Provas ocorrerão no dia 25/11/2022
Horário: 4 horas diárias
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte = 
 aproximadamente R$1.000,00

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
Sobre a vaga: 

Inscrição: portal.pge.so.gov.br/processo-seletivo.../

http://www.portal.pge.sp.gov.br/processo-seletivo-unificado-de-estagio-de-direito-para-pj-e-pcai/?fbclid=IwAR0I4gn0nhCu-lrvemGSTpmgHFs8JIKCNgRhr8WvBmlnw9JiVoMxxgBxdE0
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Localização: Rua Jericó, perto do metrô Vila
Madalena
Horário: Das 13:00 às 17:00
Benefícios: Bolsa auxílio R$600,00 + vale transporte
Início do processo de contratação a partir de
jan/2023

Juizado Especial Cível - Foro Regional de Pinheiros
Sobre a vaga: 

Inscrição: cristianesilva@tjsp.jus.br
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Área: Direito Tributário.
Localização: Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo
Modalidade: Híbrido (caso estagiário tenha
computador) ou presencial
Horário: Das 09:00 às 16:00

Cursando o 1º ou 2º semestre em Direito

Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Inscrição: estela@daudtadvogados.com.br e
humberto@daudtadvogados.com.br
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Área de Direito Empresarial.
Remoto.

Cursando a partir do 5º semestre.
Pacote Office.

Suporte aos advogados nas demandas de
processos;
Realização de protocolos simples;
Cumprimento de prazos;
Diligências nos Fóruns e órgãos da capital paulista.

https://www.linkedin.com/jobs/view/3364605478

Nelson Wilians Advogados
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Responsabilidades:

Inscrição:
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Área de Arbitragem e Contencioso Cível.
Benefícios: Vale refeição/vale alimentação + seguro
de vida + convênio farmácia + gympass + home
office

Cursando direito
Inglês avançado desejável

Apoiar a equipe de advogados
Realizar acompanhamento de processos e
protocolos
Confeccionar relatórios em português e inglês
Elaborar pesquisas e petições simples
Atividades administrativas

Trench Rossi Watanabe
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Responsabilidades:

Inscrição:
https://www.linkedin.com/jobs/view/3340044810
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Área: Societário, compliance, propriedade
intelectual, tributário, contencioso estratégico,
entre outras
Benefícios: Vale refeição/vale alimentação + seguro
de vida em grupo + vale transporte + internet-free
+ desconto em produtos + gympass + folga-corre
(um dia por semestre) + conexa saúde

Cursando a partir do do 2° ano
Excelente comunicação escrita e oral
Vontade de aprender

Apoiar a equipe de advogados
Realizar acompanhamento de processos e
protocolos
Confeccionar relatórios em português e inglês
Elaborar pesquisas e petições simples
Atividades administrativas

Enjoei
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Responsabilidades:

Inscrição:
https://www.linkedin.com/jobs/view/3340044810
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Modalidade: Presencial
Horário: Das 10:00 às 17:00, ou das 11:00 às 18:00,
ou das 12:00 às 19:00

Uma hora de almoço incluído
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.500,00 + bônus
mensal de até 100% (de acordo com o alcance da
meta)

Cursando o 3º ou 4º semestre de Direito

Acompanhamento processual (presencial e digital)
Elaboração de petições
Pesquisa de jurisprudência
Elaboração de relatórios etc

TSR Advogados
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Responsabilidades:

Inscrição: contato@tsradvogados.com.br
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Remuneração: R$1.396,29
Benefícios: Vale transporte e seguro de vida
Horário: Das 10:00 às 17:00 ou das 12:30 às 19:30

Uma hora de almoço incluído
Modalidade: Híbrido

Home office: Segunda, terça e sexta
Presencial: Quarta e quinta

Cursando o 3º ano de Direito
Proficiência no Pacote Office (especialmente
Outlook, Word e Excel), além de aplicativos de
reunião virtual (Teams, GoogleMeet, Zoom, etc)
Proficiência em escrita e raciocínio lógico
Proficiência em relação interpessoal
Proatividade e disposição para aprender

Experiência na área tributária
Experiência em escritório de advocacia
Experiência nos sistemas dos Tribunais (Pje, E-saj, E-
Proc, Projudi, Apolo, etc.) e sistemas governamentais
(e-cac, regularize, e-pat, etc.)
Experiência em diligências externas (fóruns,
cartórios, receita federal, secretaria, delegacias,
correios, etc.)
Experiência em sistemas de gerenciamento de
processos (Legal One, CP-pro, etc.)

BVP Advogados
Sobre a vaga: 

Requisitos:

Diferenciais:
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Acompanhamentos processuais
Elaboração e atualizações de relatórios
Cadastros e atualizações no sistema de
gerenciamento de processos (Legal One)
Análise 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.

Responsabilidades:

Inscrição: danilo.figueiredo@bvp.adv.br


