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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 penal
Atividades: Elaboração de minutas de votos de
apelação, habeas corpus e agravo em
execução
Carga horária: 4 horas por dia
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.100,00 

Não informado na vaga

TJ-SP - 7ª Câmara de Direito Criminal

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabfreitasfilho@tjsp.jus.br até 03/03/2023

VAGA PARA HIGIENÓPOLIS

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito imobiliário, sucessório e/ou
societário (consultivo)
Atividades: Elaborar todos os tipos de
contratos na área cível, societária e sucessória;
analisar documentação de operações
imobiliárias diversas; realizar pesquisas
cadastrais de contra-partes, locatários, fiadores
ou vendedores, e gerar os respectivos
relatórios etc.
Carga horária: 30 horas por semana
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.850,00, vale
alimentação de R$41,00/dia e vale transporte a
combinar

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Domínio do Word, Excel e Microsoft Outlook
Boa comunicação verbal e escrita
Inglês intermediário ou avançado será
diferencial

TRUST Gestão Patrimonial
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
adm@trustgp.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
Benefícios: Bola auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito
Experiência prévia na área será diferencial

Maneira Advogados - Associado a ECIJA
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas.maneira.adv.br, com o assunto: "Vaga
Estagiário(a) - Cível"

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
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando a partir do 4º semestre de Direito

Márcio Casado & Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
bianca.carvalho@mceadv.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

Cursando do 5º ao 6º semestre de Direito

Arbach&Farhat Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
secretaria@arbachefarhat.com.br, com o assunto:
"Vaga Estagiário (a) Tributário"

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 
Sistema: Presencial

Cursando entre o 2º e 6º semestre de Direito
Cursando Direito no período noturno
Boa redação, bom relacionamento
interpessoal, comprometimento, organização e
proatividade

Tojal Renault Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas@tojalrenault.com.br, com o assunto: “Vaga
de estágio | Nome do Candidato"

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível, trabalhista
Benefício: Bolsa auxílio de R$1.500,00 e vale
transporte
Local: Rua Vergueiro, 1855 - Vila Mariana 
Horário: Das 13:00 às 18:00

Cursando a partir do 6º semestre de Direito

Raposo Soares e Salomé Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
lucassalomeadv@yahoo.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 criminal/penal econômico
Atividades: Acompanhamento de inquéritos
policiais, ações penais, elaborar primeiras
minutas de peças processuais penais,
respostas às autoridades policiais, realizar
diligências específicas a fóruns e delegacias,
realizar pesquisas de jurisprudência e doutrina,
contratar advogados correspondentes e
demais providências para auxiliar os
advogados da área em matéria processual
penal. 
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte de R$
8,80 por dia e vale refeição de R$40,0 por dia 
Local: Perdizes

Cursando 5° ou 6° semestre de Direito
Cursando Direito no período noturno
Experiência prévia

Iokoi Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
bruno.araujo@iokoi.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: Cível
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.100,00 e vale
transporte quando presencial

Cursando o 5º ou 6º semestre de Direito
Disponibilidade de horário

TISP
Sobre a vaga:

Requisitos:

inscrições: Enviar currículo para
evlynteixeira@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

Quantidade de vagas: 1
Horário: Das 13:00 às 19:00
Atividades: Redação de peças processuais sob
orientação de advogado; acompanhamento de
processos e elaboração de relatórios;
pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias e
comparecimento a fóruns para realização de
diligências
Carga horária: 6 horas por dia
Período: Vespertino
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.500,00, auxílio
internet e vale transporte
Sistema: Híbrido

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito
Ter cursado Processo Civil ou Processo do
Trabalho e Direito do Trabalho

Mauro Menezes & Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Candidatar-se através do link
https://mauromenezes.empregare.com/pt-
br/vaga-estagiario-de-direito_36673?
fbclid=IwAR0A1oFiuL8BXEoT9UGwHM9b-1h37-
g8NQGek4rjlJUQIPlBESIK0-pYAzc

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
Atividades: Assistência direta aos advogados
da área e recuperação de créditos; análise de
andamento dos processos; pesquisas de
legislação e jurisprudência e elaboracao de
peças processuais 
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
alimentação e gympass

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Cursando Direito no período noturno

Teixeira Fortes Advogados
sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Cadastrar no site
www.fortes.adv.br/carreiras

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito civil
Horário: Das 10:00 às 17:00
Atividades: Elaboração de petições; elaboração
de recursos; auxílio na pesquisa de doutrina e
jurisprudência; diligência aos Forums para
despachar e realizar acompanhamentos de
processos, cargas, entre outros
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.500,00, vale
transporte e vale refeição

Cursando o 6º semestre de Direito
Cursando Direito no período noturno

Feliciano Soares
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para 

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Cível
Atividades: Atendimento a clientes;
acompanhamento processual preventivo;
realizar atividades de consultoria;
conhecimento nos sistemas de
acompanhamento processual (peticionamento,
distribuição de ações, acompanhamento e
elaboração de guias); leitura e análise de
documentos, assim como a organização de
documentos para protocolo e distribuição de
ações; elaboração de relatórios; pesquisas de
jurisprudências, doutrina e legislação; controle
de arquivos, digitalização e cópias; elaboração
de petições em geral (iniciais, intermediárias e
recursos); análise de publicações e envio de
providências aos clientes
Benefício: Bolsa auxílio e vale transporte
Horário: Das 13:00 às 19:00 
Local: Próximo ao metrô Paraíso e Vergueiro

Cursando a partir do 7º semestre de Direito

Dornellas Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagas.dornellas@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: Direito criminal
Atividades: Diligências externas em delegacias
e fóruns; elaboração de relatórios;
acompanhamento de processos; análises e
pesquisas de jurisprudência e elaboração de
peças processuais
Benefícios: Bolsa auxílio e vale transporte

Cursando a partir do 7º semestre de Direito
Disponibilidade para emissão de carteirinha de
estagiário na OAB
Experiência prévia na área, experiência em
diligências em fóruns e/ou delegacias e ter
carteirinha da OAB serão diferenciais

Fragoso Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
recepcaosp@fragoso.com.br, com o assunto: "
[Semestre] - [Nome]"

FLORESCER
CHAPA


