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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: Insolvência e contencioso estratégico
Mais informações em
https://www.padismattar.com.br

Não informado na vaga

Padis Mattar Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

VAGA PARA HIGIENÓPOLIS

FLORESCER
CHAPA

https://www.padismattar.com.br/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Atividades: Elaboração de sentenças e decisões
Carga horária: 4 horas por dia
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.100,00 e vale
transporte nos dias presenciais

Não informado na vaga

TJSP - 1º Vara Cível no Fórum João Mendes
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário
Atividades: Pesquisas técnicas e produção de
conhecimento; acompanhamento processual;
controle de leading cases de temas relevantes
e elaboração de peças processuais

Experiência prévia em tributário

FM/Derraik Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
opoturnidadetax@fmderraik.com.br, com o
assunto: "Estagiário(a)"

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito trabalhista e contencioso
Atividades: Auxiliar nos processos
administrativos e judiciais cíveis e trabalhistas
da Dimensa, junto aos escritórios contratados;
auxiliar nas demandas consultivas trabalhistas;
auxiliar na elaboração de pareceres internos
trabalhistas e cíveis e auxiliar com outras áreas
do jurídico conforme a demanda (societário,
trabalhista, tributário, contencioso cível, etc.)
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte se
necessário, vale refeição e/ou alimentação,
assistência médica e odontológica, licença
maternidade e paternidade estendida, auxílio
creche, seguro de vida, gympass e Einstein
Conecta
Sistema: Híbrido, 3 dias presenciais e 2 dias em
home office (flexível)
Carga horária: 6 horas por dia

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

Dimensa Tecnologia
Sobre a vaga:

Requisitos:

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Inscrições: Candidatar-se através do LinkedIn:
https://www.linkedin.com/jobs/view/3482044100

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3482044100


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito imobiliário (consultivo)

Cursando o 3º ou 4º semestre de Direito

Amaral e Nicolau Adovogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
bianca@amaralenicolau.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível empresarial, com foco
no agronegócio
Atividades: Acompanhamento processual;
interface com correspondentes; alinhamento
de estratégia dos casos; pesquisas de doutrina
e jurisprudência e elaboração de relatórios e
petições
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055 - Em
frente ao Shopping Iguatemi, fácil acesso de
ônibus e perto do metrô Faria Lima
Sistema: Híbrido
Início: Imediato

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

Franco Leutewiler Henriques Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
julia.martins@flha.com.br, com o assunto: "Vaga
de Estágio - FLH Advogados"

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Sistema: Home office
Atividades: Cadastrar processos em sistema;
confeccionar planilhas da audiência e
julgamento; elaborar documentos para o
Procon; acompanhar os advogados em
audiências e realizar o controle de diligências
Possibilidade de prorrogação e efeitivação
Entrevista através do Teams
Horário: Das 10:00 às 17:00, com uma hora de
intervalo

Cursando entre o 3º e 7º semestre de Direito

Lourival J. Santos Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
ibezerra@ljsantos.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área não informada na vaga
Sistema: Presencial

Cursando entre o 3º e 8º semestre de Direito
Conhecimentos de Pacote Office e internet

Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
selecao@tortoromr.com.br, com o assunto:
"Estágio/SP"

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultivo na área de contratos

Cursando o 4º ou 5º semestre de Direito

Zeigler Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rodrigo@zeigler.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito societário e tributário
Local: Paraíso
Atividades: Análise e interpretação de
documentos corporativos em inglês e
português; elaboração e alteração de contrato
social; elaboração de alteração de atas em
inglês e português; intermediação e
acompanhamento dos processos de
nacionalização e abertura de empresas no
Brasil; auxílio aos advogados na prestação de
consultorias tributárias e rotinas
administrativas do direito empresarial e apoio
aos advogados e assistentes jurídicos
Benefícios: Bolsa auxílio, vale refeição ou vale
alimentação de R$38,00 por dia pelo Cartão
Flash, vale transporte de R$150,00, assistência
odontológica opcional ou seguro de vida em
grupo
Sistema: Híbrido

LTC
Sobre a vaga:

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Cursando entre o 4º e 7º semestre de Direito
Conhecimento de Pacote Office intermediário
Inglês avançado na leitura e na escrita será um
diferencial

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabriela.goulart@ltcgroup.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito societário, tributário e contratos
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Noções de direito societário, tributário e
contratos
Noções gerais de direito de família e sucessões
Experiência em elaboração e revisão de
contratos de baixa complexidade
Experiência em acompanhamento de
processos administrativos, diligências junto a
cartórios e repartições públicas, entre outros
Experiência em pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais

Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso tributário
Local: Vila Olímpia
Sistema: Híbrido
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição ou alimentação, assistência médica a
partir do 3º mês, assistência odontológica e
seguro de vida em grupo
Atividades: Acompanhar os casos da equipe,
publicações push e diários administrativos;
elaborar relatórios dos processos sob
acompanhamento; diligenciar em órgãos
administrativos e judiciais; pesquisar
jurisprudência; interagir com correspondentes
e elaborar peças processuais

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Experiência prévia em contencioso tributário
será um diferencial
Agilidade, foco na qualidade da execução das
atividades, senso de urgência, flexibilidade
para lidar com mais de um assunto
respectivamente

Bichara Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Inscrições: Acessar o link na Gupy: https://bichara-
advogados.gupy.io/jobs/4031656?
fbclid=IwAR1prVhdv9g8sN0WNBGi2W0P9qvq9L2I9
D5dHMaDbprpPE_Ja05J4PiYI4Q

FLORESCER
CHAPA

https://bichara-advogados.gupy.io/jobs/4031656?fbclid=IwAR1prVhdv9g8sN0WNBGi2W0P9qvq9L2I9D5dHMaDbprpPE_Ja05J4PiYI4Q


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito societário e M&A
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima - Próximo
ao Shopping Iguatemi

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito

Boccuzzi Advogados Associados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
claudia@boccuzzi.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito público, contencioso
administrativo
Quantidade de vagas: 1
Sistema: Presencial

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito

Rubens Naves Santos Jr. Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Preencher o formulário até o dia
24/02: https://forms.office.com/r/kvK2h50GcV

FLORESCER
CHAPA

https://forms.office.com/r/kvK2h50GcV?fbclid=IwAR0fR8Ud5zBZuidWXxRtSXjcob-_lNVY-DICyXOxqNZH1Q1iTqtK30vtQb8


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área não informada na vaga
Sistema: Híbrido
Carga horária: 6 horas por dia
Local: Rua Martinico Prado, 26 - próximo ao
metrô Santa Cecília
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.000,00, seguro
e vale transporte

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Experiência prévia na área jurídica
Boa escrita

Almeida Prado Sociedade Individual de
Advocacia
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
aprado@apradoadvocacia.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário, atuação em
contencioso judicial
Sistema: Home office
Horário: Das 10:00 às 17:00
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição e seguro de vida

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito

Advocacia Lunardelli
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
adv@advocacialunardelli.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário
Atividades: Elaboração de petições;
acompanhamento processual; pesquisas
jurisprudenciais; elaboração de relatórios e
planilhas; diligências externas a tribunais e
Órgãos Públicos
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.350,00 e vale
transporte de R$180,00
Local: Alameda Santos, 2326, 13º andar, CJ 135
- Cerqueira César
Horário: Das 12:00 às 18:00 ou das 14:00 às
20:00
Sistema: Híbrido, segunda à quinta presencial e
home office na sexta
Início: Imediato

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Boa escrita
Conhecimento de Pacote Office intermediário
Noções de direito tributário
Noções de SPED e contabilidade tributária será
um diferencial

MB Corporate Law
Sobre a vaga:

Requisitos:

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Inscrições: Enviar currículo para
cvmblaw@gmail.com

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Sistema: Presencial

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Experiência prévia em contencioso cível

Bruno Boris Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@brunoboris.com

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito tributário
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida e convênio médico
Sistema: Presencial
Local: Bela Vista

Cursando entre o 5º e 10º semestre de Direito
Conhecimento de Pacote Office
Experiência prévia no setor tributário e/ou
conhecimento do processo tributário
(administrativo e judicial) será um diferencial
Inglês será um diferencial

CTM Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
adm@ctmadvogados.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultiva de previdência complementar
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição e seguro de vida

Cursando até o 6º semestre de Direito

Escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva,
Rodrigues Advogados Associados 
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
bballogh@bocater.com.br, com o assunto “Vaga de
estágio - Nome” até o dia 28/02

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contratos e direito digital
Carga horária: 30 horas por semana
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição e seguro contra acidentes pessoais
Mais informações sobre a empresa em
https://www.aditum.com.br e
https://www.linkedin.com/company/aditum-co/

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Experiência prévia na área de contratos e/ou
em temas relacionados ao direito digital,
propriedade intelectual, meios de pagamento
ou regulatório do Banco Central será um
diferencial

Aditum
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recrutamento@aditum.com.br, com o assunto:
"Vaga de Estágio em Direito Digital"

FLORESCER
CHAPA

https://www.aditum.com.br/
https://www.linkedin.com/company/aditum-co/


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Benefícios: Bolsa auxílio
Local: Próximo ao metrô Trianon-Masp
Início: Imediato

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Possuir OAB - Estagiário ativa
Ter boa redação e raciocínio jurídico
Ser proativo, responsável, comprometimento,
habilidade com prazos, publicações metas e
trabalho coletivo
Possuir experiência básica
Conhecimento do Pacote Office

Sigliano Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gustavo@siglianoadvogados.com.br

FLORESCER
CHAPA

mailto:gustavo@siglianoadvogados.com.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultivo
Atividades: Análise, elaboração, revisão e
negociação de contratos diversos, com foco em
execução de obras e constituição de parciais
comerciais, envolvendo contratos de
empreitada; prestação de serviços, acordos de
confidencialidade e memorandos de
entendimento; assessoria jurídica às diversas
áreas da companhia, com a elaboração de
pareceres sobre diversos temas e atuação ativa
na estruturação de projetos e na mitigação de
riscos para a Andrade Gutierrez
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida, plano de saúde e
odontológico
Local: Brooklin
Horário: O estagiário poderá escolher entre o
horário matutino ou diurno

Andrade Gutierrez
Sobre a vaga:

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Inglês avançado
Conhecimento de Pacote Office
Conhecimentos técnicos específicos desejáveis:
direito civil (responsabilidade civil, obrigações,
contratos etc)

Requisitos:

Inscrições: Através do site:
https://app.ciadeestagios.com.br/vagas/21236/tok
en/61095d1d-dde1-4c34-b582-0e809b7dde99?
fbclid=IwAR2TmzkDNTJlfEm3xreApHE3gs0xfK1s4w
ULDrx7uZoiSY4YJtV2KS5RkMM

FLORESCER
CHAPA

https://app.ciadeestagios.com.br/vagas/21236/token/61095d1d-dde1-4c34-b582-0e809b7dde99?fbclid=IwAR2TmzkDNTJlfEm3xreApHE3gs0xfK1s4wULDrx7uZoiSY4YJtV2KS5RkMM


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito bancário, cível e consumidor
Local: Centro de Santo André
Horário: Das 09:00 às 16:00, com 1 hora de
intervalo
Benefícios: Bolsa auxilio, vale transporte, vale
alimentação, seguro de vida e anuidade da
OAB-E

Cursando o 7ø ou 8º semestre de Direito
Experiência prévia na área cível
Boa escrita

Silva Mello Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

FLORESCER
CHAPA


