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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: Direito empresarial, com atuação
consultiva e contenciosa
Atividades: Disputas societárias, recuperações
judiciais/falências, recuperação de crédito e
reestruturação de passivos; acompanhamento
de processos em diversos tribunais estaduais e
federais e auxílio na condução dos processos;
arbitragens e pareceres do escritório,
principalmente no campo de pesquisas;
elaboração de peças processuais
Benefícios: Bolsa auxílio

Facilidade com acompanhamento processual,
especialmente nos sistemas PJE, JPE, TJRJ, e-
Proc e e-SAJ
Experiência prévia na área de atuação do
escritório será um diferencial

Sacramone, Orleans e Bragança Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
barbara.raupp@sobadv.com.br, 
 anna.abrantes@sobadv.com.br e
henrique.braga@sobadv.com.br, com o assunto:
"ESTÁGIO - SOB - CURRÍCULO"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Societário, administrativo, imobiliário e
contencioso estratégico
Regime: Home office

Cursando Direito

PHA
sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
selecao@pha.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Núcleo da Fazenda Pública
Localização: Bairro do Cambuci, perto do
metrô Liberdade
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.276,88 + plano de
saúde
Horário: Das 10:00 às 17:00
Modalidade: Presencial

Cursando o 1º ou 2º semestre de Direito

J. L. Alves e Santos
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
isabellapc@jlasadvogados.com.br, com o assunto:
"Vaga de Estágio - Núcleo da Fazenda Pública"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito
Inglês avançado

Vella Pugliese Buosi Guidoni
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
talentos@vpbg.com.br, com o assunto:
"Estagiário(a) Direito Tributário"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível, direito empresarial e
recuperação judicial
Horário: 6 horas por dia
Regime: Híbrido
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com o
mercado + vale refeição + vale transporte +
seguro de vida

Cursando entre o 2º e 5º semestre de Direito
Preferencialmente com experiência

Wirthmann Vicente Advogados Associados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
wirthmann@wvadv.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: Direito penal
Início imediato

Cursando a partir do 3º semestre de Direito
Estudando no período noturno

Iokoi Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
maria.novaes@iokoi.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível e trabalhista
Localização: Tatuapé
Atividades: Realização de diligências;
protocolos; acompanhamento processual;
elaboração de petições simples e de média
complexidade e demais atividades inerentes a
área
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte

Cursando a partir do 3º semestre de Direito
Experiência na área cível e/ou trabalhista
Preferência morar próximo à localidade

Fabrício e Leandro Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
lenara@fladvogados.net, com o assunto: "CV -
Estágio Jurídico"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Horário: 30 horas semanais
Modalidade: Remoto com eventual
necessidade de comparecimento presencial
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.000,00 + outros
benefícios
Início: Começo de fevereiro
Atividades: Gestão da informação (controle e
sistematização de dados) para fins de
prestação de contas e avaliações

Cursando entre o 3º e 5º semestre de Direito

Coordenadoria do stricto senso FGV Direito SP
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabriela.terentim@fgv.br até 11/01



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível e empresarial
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte + bônus anual
Atividades: Litígios judicias e arbitrais de cunho
empresarial, auxílio em pesquisas, elaboração
de minutas, acompanhamento processual
diário e eventuais diligências externas

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

Correia, Fleury, Gama e Silva Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recrutamento@cfgs.com.br e isadora@cfgs.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
Localização: Itaim Bibi
Horário: Das 13:00 às 19:00

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito

Escritório Viana e Azevedo Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
taina.correia@vianaeazevedo.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Tributário
Atividades: Pesquisa de jurisprudência,
preparo de relatórios e preparo de peças
simples
Modalidade: Híbrido
Localização: Zona Sul de São Paulo
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte

Cursando entre o 3º e 7º semestre de Direito
Inglês intermediário ou superior
Facilidade de trabalhar em equipe e
capacidade de autogestão

Sharlack
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
tcs@scharlack.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 estratégico e
recuperação internacional de ativos
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte + possibilidade de efetivação
Atividades: Acompanhar advogados na
representação da carteira de clientes do
escritório, nacionais e estrangeiros, realizando
acompanhamento processual, preparação de
relatórios e elaboração de petições, etc.

Cursando entre o 3º e 8º semestre de Direito
Inglês fluente ou avançado (avaliação oral e
escrita)
Excelente ortografia e redação

DFA
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fernanda.matteo@dfalaw.com.br e
ricardo.herschander@dfalaw.com.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: Contencioso e consultivo tributário
Atividades: Acompanhamento de processos
judiciais, auxílio em demandas consultivas e
elaboração de petições de baixa e média
complexidade
Modalidade: Híbrido

Cursando a partir do 4° semestre em Direito
Experiência prévia será um  diferencial

B2CR Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas@b2cr.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso e consultivo tributário
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + seguro contra acidentes
pessoais
Horário: A combinar, com base na agenda de
aulas do candidato

Cursando até o 5º semestre de Direito
Inglês avançado
Responsabilidade, comprometimento e
proatividade
Experiência anterior na área tributária ou com
fusões e aquisições serão diferenciais

Mello Torres Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Candidatar-se através do link
https://bit.ly/3BAiO1r

https://bit.ly/3BAiO1r


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso societário e mercado de
capitais
Benefícios: Bolsa auxílio + bônus trimestral +
vale transporte + décimo terceiro
Localização: Avenida Paulista, na Alameda Jaú
Modalidade: Presencial

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Experiência prévia

Akel Advogados
Sore a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultivo e contencioso cível
Atividades: Análise de documentos
estrangeiros; apoio na elaboração, análise e
revisão de contratos; acompanhamento
processual, elaboração de peças em geral,
pesquisa de jurisprudência; apoio na
organização interna e realização de diligências
externas
Localização: Avenida Paulista
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte + seguro de vida
Horário (possível): Das 10:00 às 17:00, com 1
hora de almoço

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Inglês e/ou italiano avançado

Passini & Alvares Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
luana@passinialvares.com.br e
marcella@passinialvares.com.br, com o assunto:
“ESTÁGIO - CÍVEL"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Trabalhista

Cursando entre o 5º e 8º semestre em Direito
Estudando no período noturno
A partir do 6º semestre será considerado um
diferencial

Queiroz Lautenschlager Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rh@qladvogados.com.br, com o assunto: “Vaga de
estágio - Área Trabalhista" 



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Assistência direta aos advogados
realizando due diligence, elaboração de peças
processuais e contratos, acompanhamento de
recuperações judiciais e falências,
memorandos e afins
Duas vagas
Início: Janeiro 
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale alimentação + gympass

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

Teixeira Fortes Advogados Associados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Acessar o site
https://www.fortes.adv.br/carreiras/

https://www.fortes.adv.br/carreiras/


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 5º e 8º semestre de Direito
Inglês avançado
Experiência prévia na área será um diferencial

Moura Petrone
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
secretaria@mourapetrone.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito imobiliário e tributário
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com o
mercado + vale refeição + vale transporte +
seguro de vida.
Atividades: Elaboração e análise de contratos
imobiliários e garantias reais; elaboração de
peças de média e alta complexidade;
diligências a fóruns, cartórios e demais órgãos;
pesquisas de doutrina, jurisprudência e
legislação; leitura e análise de documentos;
redação de memorandos e artigos jurídicos;
dentre outras atividades

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

Oliveira Ramos Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas@rhomadvogados.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível estratégico
Localização: Avenida Paulista, próximo ao
metrô Brigadeiro
Atividades: Acompanhamento diário dos
processos estratégicos; elaboração de
relatórios, petições e peças processuais;
alimentação de sistemas, etc.
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.500,00 (5º e 6º
semestre) ou R$1.800,00 (7º e 8º semestre,
com apresentação da carteira da OAB, caso
não tenha, o valor da bolsa será R$1.500,00) +
vale transporte

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Experiência em escritório na área cível

Brasilio Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
taguida@brasilioadvogados.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, com foco em aviação
civil
Localização: Avenida Paulista
Benefícios: Bolsa auxílio + vale transporte +
vale refeição + seguro de vida

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Inglês avançado
Experiência anterior na área será um
diferencial

Bernardi & Schnapp Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recrutamento@beslaw.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: Direito imobiliário e tributário
Localização: Avenida Brigadeiro Faria Lima
Atividades: Elaboração e análise de contratos
imobiliários e garantias reais; elaboração de
peças de média e alta complexidade;
diligências a fóruns, cartórios e demais órgãos;
pesquisas de doutrina, jurisprudência e
legislação; leitura e análise de documentos;
redação de memorandos e artigos jurídicos;
participação em auditorias imobiliárias; dentre
outras atividades sob orientação e supervisão
de advogados
Benefícios: Bolsa auxílio + vale refeição + vale
transporte + seguro de vida

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

RHOM Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas@rhomadvogados.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Administrativo, contencioso cível e
trabalhista
Localização: Brooklin, próxima à estação
Berrini
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.687,00 + vale
refeição R$32,00/dia + vale transporte

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

Heleno & Fonseca Construtecnica
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrições: Enviar currículo para
planejamento@hfc.com.br, com o assunto: "VAGA
DE ESTÁGIO - JURÍDICO"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito privado
Atividades: Elaboração de relatórios e minutas
de despachos e decisões na área cível
Horário: 4 horas diárias
Modalidade: Eventual possibilidade de home
office
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.100,00 + vale
transporte R$185,27

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Experiência anterior será um diferencial

TJSP
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
amanda.a@tjsp.just.br, com o assunto: "Vaga de
Estágio - Graduação"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Empresa de TI
Área: Contencioso
Horário: 6 horas por dia
Benefícios: Bolsa auxílio de aproximadamente
R$ 1.700,00 + vale refeição ou alimentação de
aproximadamente R$ 950,00 + vale transporte
Regime: Híbrido

Cursando entre o 6º e 7º semestre de Direito
Comprometimento com o ciclo de
aprendizagem de 2 anos
Boa técnica de redação
Experiência prévia em contencioso

PRODAM-SP
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recrutamentoprodamsp@outlook.com, com o
assunto: "VAGA DE ESTÁGIO"


