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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Modalidade: Presencial
Localização: Rua Manoel da Nobrega 1198
Enviar: Histórico de notas e faltas da
faculdade (.pdf), breve apresentação sobre
experiências e habilidades profissionais (um
parágrafo, no corpo do e-mail), currículo (.pdf)
e uma breve respostas as seguintes
perguntas : (i) por que gostaria de estagiar? (ii)
se pudesse escolher o estágio dos seus
sonhos, qual seria? (um parágrafo, no corpo
do e-mail)

Mauler Lobo Advocacia
Sobre a vaga:

Inscrições: Enviar currículo para
lydia@mlobo.adv.br, com o assunto: "Estágio MLA
2022/2023 + Nome do candidato"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Tributário consultivo - Wealth Planning
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + plano de saúde + seguro de
vida

Estudando no período noturno
Experiência em tributário será um diferencial

Pegas Advogados Associados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
lrocha@pegas.law



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito ambiental e administrativo
Horário: 4 horas no período vespertino
Localização: Próximo à estação Paraíso
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte
Contrato pelo CIEE

Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente da Prefeitura de São Paulo
Sobre a vaga:

Inscrições: Enviar currículo para
gclaudio@prefeitura.sp.gov.br, com o assunto :
"VAGA DE ESTÁGIO - SVMA"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Estágio de férias
Início: 2 de janeiro de 2022
Áreas: Contencioso cível, imobiliário,
societário, trabalhista e/ou tributário
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte
Localização: Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1444 - 11º andar
Site: lhoc.com.br

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito

Huck, Otranto, Camargo Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
estagio@lhoc.com.br até 09/12



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Será apenas uma vaga
Área: Contencioso cível estratégico
Modalidade: Presencial
Localização: Bairro Campo Belo

Cursando entre o 2º e 4º semestre de Direito
Estudando no período noturno (preferencial)
Experiência não será um diferencial

Maia Britto Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
filipe@lbalaw.com.br e gabriel@lbalaw, com o
assunto: "Vaga de Estágio - Contencioso Cível"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Localização: Zona Sul da capital
Atividades: Acompanhamento de processos
administrativos e judiciais, elaboração de
processos administrativos e judiciais,
pesquisas de viabilidade de marcas e
patentes, elaboração de parecer de
viabilidade de marcas e patentes e elaboração
de contratos que tenham por objeto direitos
de propriedade industrial e intelectual
Benefícios: Bolsa auxílio + outros

Cursando o 3º ou 4º semestre de Direito

Fagury Maluf Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fma@fagurymaluc.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contratos e societário
Localização: Rua dos Pinheiros 870
Benefício: Bolsa auxílio R$1.300,00 + vale
transporte + vale refeição + seguro de vida

Cursando entre o 3º e 5º semestre de Direito
Interesse em direito consultivo
Disponibilidade para início em janeiro/2023

Garini, Bellini, Cheche, Dutra, Lopes da Cruz
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vaga.gbcdlc@gmail.com, com o assunto: "Vaga de
Estágio - Consultivo", até 09/12



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Redação de contratos de rotina
empresarial e atos societários diversos;
acompanhamento do registro de atos
societários e atualização de livros societários;
acompanhamento de operações societárias e
apoio em due diligences; redação de
contratos comerciais, memorandos e
apresentações; redação de políticas e
procedimentos corporativos de Compliance e
Práticas Anticorrupção; realização de
background check e análise reputacional de
terceiros; apoio nas tarefas de integração de
aspectos ESG, como análise de riscos, matriz
de materialidade e KPIs
Localização: Avenida Brigadeiro Faria Lima

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito
Inglês avançado

Kliemann & Arruda Advocacia
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@klaa.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Seleção para pessoas com deficiência
Vaga: Direito bilingue
Atividades: Atuar no setor de compliance da
organização; avaliar propostas de clientes
globais, visando entender se faz boa parte das
práticas da empresa no Brasil; realizar
controle de informações preenchendo
planilhas e realizando devidos processos e
auxiliar o setor como um todo
Localização: Morumbi
Modalidade: Híbrido
Horário: Flexível, manhã ou tarde
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.800,00 + vale
refeição R$50,00 por dia + seguro de saúde +
vale transporte + alta chance de efetivação

Cursando entre o 3º e 8º semestre de Direito
Inglês fluente
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Empresa Inklua
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Entrar em contato com o número (11)
93757-0754, caso tenha interesse ou conheça
alguém para indicar



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Tributário contencioso
Benefícios: Bolsa auxílio + vale alimentação +
vale refeição + ajuda de custo home office

Cursando entre o 4º e 7º semestre de Direito
Inglês avançado
Disponibilidade para estagiar no período
vespertino

Campos Mello Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Se candidatar através do link
https://vemprocma.gupy.io/jobs/3522893



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Horário: 4 horas diárias
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.100,00 + vale
transporte (aproximadamente R$180,00)

Cursando a partir do 5º semestre de Direito

16º Vara Cível Central - Fórum João Mendes Jr.
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
felipepmiranda79@gmail.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Atividades: Auxiliar de advogados em tarefas
cíveis; realização de atividades internas na
maior parte do tempo; realizar diligências
forenses; elaboração de peças simples,
notificações e relatórios; acompanhamento
de processos; eventual atuação em
arbitragens
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Experiência anterior será um diferencial

Dourado & Cambraia Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
amorello@douradocambraia.com.br, com o
assunto: "VAGA ESTÁGIO - D&C"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso judicial tributário
Atividades: Acompanhamento de processos
judiciais perante os tribunais brasileiros
(majoritariamente casos em primeiro grau);
reportes de movimentações; análise de casos;
elaboração de relatórios; pesquisas de
jurisprudência e legislação; elaboração de
peças processuais (petições simples), e-mails
a clientes, etc

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Experiência em contencioso judicial tributário
Experiência em ambiente de escritório
Experiência com controle de carteira de
processos

Velloza Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Modalidade: Presencial
Localização: Próximo ao metrô Oscar Freire
Atividades: Suporte ao departamento jurídico,
no auxílio das demandas internas,
participando das reuniões, elaborando
notificações extrajudiciais, acompanhando
processos judiciais e atualizando planilhas,
confeccionando petições e relatórios

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Ter familiaridade com o sistema do TJSP
Contato prévio com a área cível
Ter experiência em processos judiciais
Conhecimento em Excel
Ser organizado e proativo

Money Money
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
giovanna.lyra@moneymoneyinvest.com.br, com o
assunto: "ESTÁGIO CONTENCIOSO"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso tributário
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
seguro de vida
Localização: Faria Lima

Cursando até o 6º semestre de Direito
Boa comunicação e escrita, proatividade, bom
relacionamento interpessoal e
comprometimento
Experiência prévia em qualquer área será um
diferencial

Pimenta e Rusch Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fernanda.duarte.m@hotmail.com, com o assunto:
"Estágio Tributário - Nome - Semestre"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Elaboração, envio e
acompanhamento de notificações
extrajudiciais; negociação de acordos
extrajudiciais; elaboração de pesquisas de
doutrina e jurisprudência; elaboração de
petições; análise e revisão de contratos;
realização de diligências externas;
acompanhamento em diligências de busca e
apreensão
Horário: Das 09:00 às 16:00 ou das 13:00 às
19:00 (ambos com 01 hora de almoço)
Benefícios: Bolsa auxílio
Modalidade: Flexível, home office e presencial
Localização: Vila Mariana, próximo ao metrô
Ana Rosa

Márcio Gonçalves Advogados
Sobre a vaga:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Cursando o 6º ou 7º semestre de Direito
Proatividade, boa comunicação, redação e
organização
Inglês avançado
Bom conhecimento do Pacote Office
Experiência em Propriedade Intelectual será
um diferencial

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@marciogoncalves.adv.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito administrativo, direito
regulatório e direito processual civil

Cursando o 6º ou 7º semestre de Direito
Estudando no período matutino
Inglês avançado ou fluente

Licks Attorneys
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabriela.monteiro@lickslegal.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

No gabinete da juíza titular Dra. Analuísa
Livorati
Modalidade: Presencial
Horário: 4 horas
Contrato feito pelo Super Estágios
Início em janeiro/2023
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.100,00 + vale
transporte R$185,00

Cursando a partir do 7º semestre de Direito

2º Vara de Família e Sucessões do Foro
Regional de Santo Amaro, Prédio da Avenida
das Nações Unidas
Sobre a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário, societário e cível
Modalidade: Presencial
Localização: Alphaville - Barueri
Benefícios: Bolsa auxílio acima do mercado +
outros benefícios (não citados na vaga) +
oportunidade de efetivação
Para mais informações, acessar o site
https://bianconi.adv.br

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Interesse afetivo pelas áreas de atuação do
escritório
Disponibilidade para início imediato
Domínio de línguas estrangeiras será um
diferencial

Bianconi Advocacia e Consultoria Jurídica
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@bianconi.adv.br


