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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: Societário/M&A
Modalidade: Híbrido

Semestre não informado na vaga
Experiência prévia em escritório e/ou na área
será um diferencial

Barbosa, Müssnich & Aragão
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
jbm@bmalaw.com.br, com o assunto: "Vaga
Estágio"

VAGA PARA HIGIENÓPOLIS



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso trabalhista
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida e participação nos
lucros semestrais

Semestre não informado na vaga
Boa comunicação e escrita, proatividade, bom
relacionamento interpessoal e
comprometimento
Experiência prévia e conhecimento no idioma
inglês serão diferenciais

IWRCF
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fnogueira@iwrcf.com.br, com o assunto: "Estágio -
Trabalhista"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Imobiliária
Localização: Mooca

Aguiar Munhoz
Sobre a vaga:

Requisitos: Não informado na vaga
Inscrições: Enviar currículo para
info@aguiarmunhoz.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Ajuda nas rotinas de atendimento
das demandas dos clientes internos e
atendimento aos escritórios externos;
atualização do sistema jurídico; levantamento
de subsídios e documentos para defesas,
fazendo interface com os departamentos
internos e escritórios parceiros; atuação
administrativa especialmente com trânsito e
arquivo de documentos, gestão das
solicitações de cartório e portadores, bem
como relacionadas aos pagamentos do
departamento; utilização da plataforma
docusign para disponibilização de documentos
para assinaturas; redação de documentos
simples e realização de pesquisas
Benefícios: Bolsa auxílio, vale refeição, vale
alimentação, vale transporte, desconto em
produtos em nossas lojas próprias, seguro de
vida, convênio com o Gympass - parceiro de
academias, parceria com a Vittude - parceiro
de saúde psicológica, day off na semana do
aniversário e possibilidade de efetivação
Modalidade: Híbrido

Grupo Ri Rappy
Sobre a vaga:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Estar devidamente matriculado em uma
instituição do Ensino Superior
Sua formação, conclusão de curso, precisa ser
pós julho de 2024
Disponibilidade para estagiar 6 horas diárias
de segunda-feira à sexta-feira
Residir em São Paulo e ter fácil acesso a região
da Vila Olímpia

Requisitos:

Inscrições: Acessar o site:
https://estagiogruporihappy.gupy.io/jobs/3934734



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso trabalhista
Modalidade: Presencial
Horário: 6 horas por dia

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito

Chiode Minicucci
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo e histórico de notas
para contato@chiode.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 - Recuperação Judicial
Localização: Vila Olímpia

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito
Experiência prévia na área cível
Interesse em atuar com foco em recuperação
judicial
Organização, atenção e vontade e encarar
novos desafios

ASBZ
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para rh@asbz.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
Atividades: Desenvolvendo atividades
administrativas; acompanhamento processual,
diligências; elaborações de petições de baixa
complexidade; pesquisa de doutrina e
jurisprudência
Localização: Vila Olímpia

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito
Experiência prévia na área cível
Organização, atenção e vontade de encarar
novos desafios

ASBZ
Sobre a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Aviação
Localização: Vila Olímpia

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito
Ter interesse em atuar com contencioso cível
de volume
Inglês fluente
Organização, atenção e vontade de encarar
novos desafios

ASBZ
Sobre a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Aviação
Localização: Vila Olímpia

Cursando entre o 1º e 6º semestre de Direito
Ter interesse em atuar com contencioso cível
de volume
Organização, atenção e vontade de encarar
novos desafios

ASBZ
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para rh@asbz.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
Benefícios: Bolsa auxílio, vale refeição e vale
transporte

Cursando entre o 2º e 4º semestre de Direito
no período noturno ou cursando o 9º ou 10º
semestre de Direito em qualquer período

Collucci Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vxs@collucci.com.br até 23/01/2023



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito médico e da saúde
Modalidade: Presencial
Horário: 30 horas semanais
Localização: Avenida Paulista
Início: Fevereiro de 2023
Atividade: Elaboração de documentos jurídicos;
pesquisa bibliográfica; acompanhamento e
análise de jurisprudência e legislação nacional
e estrangeira; tradução; formatação;
elaboração de artigos em coautoria; auxílio na
elaboração de aulas e palestras; interação com
outros terceiros ligados a atividades
acadêmicas; acompanhamento de chamados
para publicações acadêmicas e participação
em conferências

Cursando a partir do 3º semestre de Direito
Ter interesse nas atividades mencionadas
Inglês avançado
Boas habilidades de leitura e escrita,
proatividade, autonomia e pensamento crítico

Mediclaw
Sobre a vaga:

Requisitos:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Conhecimento de outros idiomas
Histórico de atividades acadêmicas nas áreas
mencionadas (grupos de estudos, outros
estágios de pesquisa, iniciação científica, etc.)
Experiência prévia em contratos, direito civil,
direito médico, direito regulatório da saúde e
áreas correlatas

Requisitos diferenciais:

Inscrições: Enviar currículo e carta de motivação
para contato@mediclaw.com.br, com o assunto:
"Vaga de Estágio - [Nome]"



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
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito
Experiência prévia em contencioso cível

Forbes Kozan e Gasparetti Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
natalia.fonseca@fkgadv.com.br, com o assunto:
"CV - Estágio - Contencioso Cível"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso tributário full empresarial
Benefícios: Bolsa auxílio e vale transporte
Modalidade: Híbrido

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito

Andrade Maia Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gustavo.luiz@andrademaia.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Quantidade de vagas: 2, uma vaga para o 3º ou
4º semestre e uma vaga para o 7º ou 8º
semestre
Áreas: Securitária e consumerista
Atividade do estagiário do 3º ou 4º semestre:
Peças de baixa complexidade,
acompanhamento, elaboração de guia de custa
e organização processual administrativa
Atividade do estagiário do 7º ou 8º semestre:
Redigir peças de média ou alta complexidade,
análise de processos, contato com o cliente e
atualizações sistêmicas
Modalidade: Híbrido, 1 dia presencial
Localização: Vila Olímpia

Cursando o 3º ou 4º semestre de Direito
Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito

Santos & Santana Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
mariana.abreu@santosesantana.com.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Horário: 6 horas por dia
Atividades: Acompanhamento de processos
judiciais e administrativos, majoritariamente na
esfera cível e fiscal; elaboração de relatórios de
processos; elaboração de petições com
supervisão de advogado; pesquisa de
jurisprudência e doutrina; revisão de contratos
de menor complexidade com supervisão de
advogado; diligências externas em fóruns e
outros órgãos administrativos e participação e
elaboração de atas de reuniões internas ou
com clientes
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.200,00, vale
transporte e seguro
Localização: Rua Américo Brasiliense, 1923, 12º
andar, CJ 1205 - Chácara Santo Antônio

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Experiência prévia
Conhecimentos de informática
Dinamismo, seriedade, dedicação, iniciativa e
bons conhecimentos jurídicos

Cruz & Creuz Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Inscrições: Enviar currículo e carta de
apresentação para luis.creuz@lrcc.adv.br e
patrizia.mastrodonato@lrcc.adv.br, com o assunto:
"Estágio"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível especializado em
direito do entretenimento e digital
Atividades: Participação direta no controle de
prazos e acompanhamento processual;
elaboração de peças processuais de baixa e
média complexidade e pesquisas de
jurisprudência e serviços de fórum
Modalidade: Híbrido
Benefícios: Bolsa auxílio e vale transporte (e
ajudo de custo para transporte)
Horário: Das 10:00 às 17:00 com 1 hora de
intervalo

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Cursando Direito no período noturno
Boa redação e domínio da língua portuguesa
Disposição para aprendizado, organização,
dinamismo e agilidade

Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo
Gasparian Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
procseletivo@rbmdf.com.br, com o assunto: "Vaga
de Estágio - Contencioso Cível Especializado"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Núcleo de pesquisa

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito
Experiência prévia em solicitação de matrículas
(ARISP: registradores, registro de imóveis, etc.),
certidões diversas nos Cartórios de Registro
Civil (casamento, óbito, nascimento) e
diligências externas (Cartório: solicitar
averbação premonitória, averbação da
penhora)
Proatividade, agilidade, boa comunicação,
organização, responsabilidade, saber trabalhar
sobre pressão e tem noção de urgência e
pontualidade

Perez de Rezende Advocacia
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rh@perezderezende.adv.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível, com foco em direito do consumidor
Horário: Integral
Modalidade: Híbrido
Localização: Faria Lima
Benefícios: Bolsa auxílio R$1.215 (5º semestre),
R$1.365,00 (6º semestre) ou R$1.515 (7º
semestre) e outros benefícios

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito
Bom histórico acadêmico
Experiência prévia na área e redação de peças

Terreri
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
ribasizabella10@gmail.com



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultiva
Localização: Trianon-MASP
Modalidade: Presencial
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito
Cursando Direito em período noturno
Inglês fluente

AZ Cardoso Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@azcardoso.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: Vila Olímpia
Benefícios: Bolsa auxílio, vale refeição e vale
transporte

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

MCE Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
bianca.carvalho@mceadv.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 judicial tributário
Início: Imediato
Localização: Vila Olímpia
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Disponibilidade para início imediato
Experiência prévia na área tributária

OLB Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
fernanda.reis@olbadvogados.com, com o assunto:
"Vaga de Estágio - Contencioso Judicial Tributário"
e com breve apresentação profissional no corpo
do e-mail



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Localização: Próximo à Avenida Paulista

Cursando entre o 5º e 9º semestre de Direito
Experiência prévia na área cível será um
diferencial

Espinela, Graça e Belmonte Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabriel.camargo@egbadv.com.br, 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

Área: Contencioso tributário
Localização: Avenida Paulista

Cursando entre o 5º e 9º semestre de Direito
Experiência prévia na área tributária

Guerra e Batista Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
yasmin.pinheiro@guerrabatista.com.br, com o
assunto: "Vaga de Estágio - Contencioso
Tributário"



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário
Localização: Centro de São Paulo
Benefícios: Bolsa auxílio e vale transporte

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Disponibilidade para diligências aos Foros
Regionais
Interesse em aprender e proatividade
Conhecimentos em informática

AASP
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
renefl@aasp.org.br



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Horário: 6 horas por dia
Benefícios: Bolsa auxílio, vale refeição e vale
transporte

Cursando entre o 6º e 10º semestre de Direito
Experiência prévia na área será um diferencial

Marques Rosado, Toledo Cesar & Carmona
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
nataliasantos@mrtc.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: Direito do consumidor
Localização: Avenida Paulista (estagiário deverá
fazer diligência em agência dos Correis uma
vez por semana, no horário que achar mais
conveniente)
Modalidade: Home office
Horário: Das 10:00 às 17:00, com 1 hora de
almoço. Flexível, de forma que o estagiário
remaneje seus horários e dias trabalhados de
acordo coma. sua disponibilidade
Atividades: Contato direto com os clientes;
participação ativa na definição das estratégias
de cada processo; elaboração de peças
processuais e recursos; pesquisa
jurisprudencial e envio de decisões liminares
por Correios
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.320,00

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Experiência prévia na confecção de peças
processuais na área cível
Experiência prévia em direito do consumidor

Tarcha e Leite Sociedade de Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito empresarial, tributário e cível
Atividades: Acompanhar processos; agendar
prazos no sistema; elaborar relatórios,
pesquisas e petições diversas; redigir
documentos jurídicos simples ou
padronizados; preparar guias e realizar
protocolos e outras atividades da rotina do
escritório
Localização: Próximo ao metrô Tatuapé
Benefícios: Bolsa auxílio

Cursando a partir do 7º semestre de Direito

Angare Angher Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
laura@angare.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
Início: Imediato

Cursando o 9º ou 10º semestre de Direito
Experiência prévia em contencioso cível
Elevado comprometimento, responsável,
objetivo, pró-ativo, organizado e com
habilidade para trabalhar em equipe
Competência técnica: Habilidade para redação
de peças processuais, pesquisa de
jurisprudência e diligências processuais

Porto Lauand Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
nathalia@pladvogados.com.br, com o assunto:
"VAGA ESTAGIÁRIO - CONTENCIOSO". O processo
seletivo será através de prova escrita e entrevista


