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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: Trabalhista bancário (reclamante)
Horário: De segunda à sexta feira, 6h diárias
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte  +
PLR
Localização: Próximo ao metrô Paraíso
Modalidade: Presencial 
Atividades: atendimento ao cliente, elaboração
de peças processuais, agendamento de prazos,
vivência com Software Astrea 

Comunicação e proatividade

Carvalho Reiser Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@carvalhoreiser.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível, trabalhista e criminal
Quantidade de vagas: 5
Localização: Próximo à estação São Bento
Benefícios: Bolsa auxílio mínimo (aumenta a
cada semestre) R$1.350,00 + vale transporte
Possui copa com micro-ondas e geladeira

Experiência será um diferencial
Inglês será um diferencial

FBL Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para rh@fbladv.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Início: Janeiro de 2023
Localização: Vila Olímpia
Modalidade: Presencial

Formação prevista para a partir de junho/2024
Desejável conhecimento anterior na área cível
Interesse em atuar com foco em recuperação
judicial
Organização, atenção e vontade de encarar
novos desafios

/ASBZ
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrições: Enviar currículo para rh@asbz.com.br,
com o assunto: “Estágio 2023”



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito ambiental
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte

Interesse em trabalhar com direito ambiental
Estudante do período noturno
Boa redação

Escritório Milaré
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições:  Enviar currículo para
mmartins@milare.adv.br, com o assunto: “Vaga de
Estágio” 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário
Localização: Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1847
Duração: 6 meses, podendo ser renovado por
iguais períodos
Benefícios: Bolsa auxílio inicial R$2.500,00 +
vale transporte R$100,00 + vale refeição
R$40,00/dia útil; bolsa auxílio progressiva para
4º ano R$3.000,00 e 5º ano R$3.500,00
Horário: Das 10:00 às 17:00 ou das 14:00 às
20:00, com certa flexibilidade por motivos
exclusivamente acadêmicos
Modalidade: Presencial, possibilidade de
flexibilidade para home office em
determinadas circunstâncias

Cursando o 1º ou 2º semestre de Direito

Ulhôa Canto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
estagio@ulhoacanto.com.br, com o assunto:
“[Vaga Tributário] - [Nome completo] - [Semestre]” 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito empresarial
Atividades: Assessoria em tratativas com
grandes clientes, confecção de contratos,
administração de prazos, participação em
reuniões, parecer para clientes dos casos
discutimos, protocolos de registro de marca,
pesquisas de viabilidade marcaria, emissão de
GRU’s, vivência jurídica em Propriedade
Intelectual e Interface com o cliente
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + auxílio de vida
Modalidade: Híbrido, 1 vez por semana em
home office
Localização: Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1478/401

Cursando entre o 1º e 4º semestre de Direito
Comunicatividade, organização, foco no cliente,
iniciativa, gestão de tarefas, planejamento e
controle, potencial de aprendizagem e
relacionamento interpessoal
Inglês fluente 
Experiência em contratos 

Totall Marcas e Patentes
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fabio.bernardelli@totallmarcas.com.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Localização: Chácara Santo Antônio
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição
Atividades: Apoiar a equipe de contratos, a fim
de auxiliar na revisão de aditivos e contratos
de serviços de compras, especialmente
questões societárias; preparar atas de
comunicação das reuniões (e-mails, cartas e
notificações); realização de pesquisas de
legislação e jurisprudência e apoiar o
Departamento Jurídico da empresa em seus
processos internos
Horário: 30 horas semanais, 6 horas por dia
em horário comercial, podendo alinhar de
acordo com horário da faculdade

Cursando entre o 2º e 7º semestre de Direito
Inglês avançado/fluente
Bons conhecimentos em Pacote Office
Disponibilidade

TSA Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rh@tsalaw.com.br, com o assunto: “Vaga Estágio”



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Atividades: Realização de relatórios; pesquisas
na doutrina e jurisprudência e contato direto
com a juíza, a qual orientará a redação técnica
e o raciocínio jurídico; ampla oportunidade de
aprendizado, enorme diversidade de assuntos
e contato direto com os processos,
serventuários da justiça e o dia a dia do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Horário: Das 13:00 às 17:00
Modalidade: Híbrido, presencial três vezes por
semana
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.100,00 + vale
transporte

Cursando a partir do 3º semestre de Direito

27º Vara Cível no Fórum João Mendes
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para wana@tjsp.jus.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito
Inglês avançado
Experiência prévia em contencioso cível ou
arbitragem serão diferenciais

CFGS Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recrutamento@cfgs.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito societário
Atividades: acompanhamento de
reestruturações societárias, elaboração de
minutas de contratos diversos, pesquisas em
doutrina e jurisprudência e acompanhamento
processual
Modalidade: Integral presencial
Início: Meio de janeiro

Cursando a partir do 4º semestre deDireito 

Adalberto Calil Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
guilherme.valentini@acaliladv.com.br e
laura.spadoni@acaliladv.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito urbanístico, contencioso
urbanístico e contencioso cível
Localização: Avenida Paulista
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + bônus anual

Cursando entre o 4º e 6º semestre de Direito 

Escudeiro & Ziebarth Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas@ezadv.com.br, com o assunto: “Vaga de
Estágio + Semestre”



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Localização: Avenida Presidente Juscelino
Kubitscheck, 1327
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte ou
estacionamento + vale refeição

Cursando entre o 4º e 6º semestre de Direito
Inglês avançado
Experiência anterior na área

Motta Fernandes Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
beatriz.moraes@mottafernandes.com.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso tributário
Horário: Das 10:00 às 17:00, com uma hora de
almoço
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição
Localização: Próximo ao metrô Butantã 
Atividades: Elaborar relatórios de auditoria,
experiência em fórum e auxiliar a área técnica

Cursando entre o 4º e 7º semestre de Direito
Desejável conhecimento no contencioso
tributário
Inglês fluente será um diferencial

Braga & Garbelotti Consultores Jurídicos e
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrições: Enviar currículo para rh@brga.com.br 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Comércio Internacional, concorrencial e
compliance

Cursando entre 4º e 7º semestre de Direito
Estudante do período noturno
Inglês fluente
Desejável conhecimento avançado em Pacote
Office

Azedo Sette Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo através do vagas.com,
pelo link: https://www.vagas.com/vagas/v2466385 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Ativos judiciais, precatórios
Assistente jurídico
Atividades: Análise e acompanhamento
processual, elaboração de parecer jurídico,
elaboração de petições diversos, contratos e
realizações de pesquisa de jurisprudência
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + plano de saúde 
Modalidade: Presencial
Localização: Pinheiros, perto da estação do
metrô

Cursando a partir do 6º semestre de  Direito
Estudando no período noturno
Experiência prévia em contencioso cível
Proatividade e comprometimento

Red Precatórios
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
ana.silva@redprecatorios.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Trabalhista estratégica
Atividades: Acompanhamentos processuais e
pesquisas; colaboração na elaboração de
soluções jurídicas; realização de diligências;
etc.
Início: Janeiro de 2023

Cursando entre o 6º e 8º semestre de Direito 
Boa redação
Conhecimento intermediário em Windows,
Word, Excel e Internet 

Capanema e Belmonte Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
curriculo@cbadv.adv.br, com o assunto: “Estágio
em Área Estratégica Trabalhista, nomeando o
arquivo em pdf: “CV-NomeSobrenome”, até o dia
30/12 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito administrativo
Atividades: acompanhamento de processos
judiciais e administrativos in loco e via internet;
elaboração de pesquisas de doutrina e
jurisprudência; gerenciamento de documentos
e elaboração de peças
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte + gympass
Local: Rua Fidêncio Ramos, 233 - 14º andar -
Vila Olímpia

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Experiência em direito administrativo será  um
diferencial
Experiência prévia em escritórios de advocacia
é desejável

Giamundo Neto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
cv@gnetoadv.com.br, com o assunto: “Direito
Administrativo — Vaga de Estágio — 4º ano"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível e do consumidor

Cursando a partir do 8º semestre de Direito

Brasil Salomão
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo no site:
brasilsalomao.com.br

https://brasilsalomao.com.br/

