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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 trabalhista
Local: Perdizes
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte de
R$8,80 por dia e vale refeição de R$40,00 por
dia

Cursando Direito no período noturno

Iokoi Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
carolina.valezi@iokoi.com.br

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

Assistente administrativo
Atividades: Rotinas administrativas e
financeiras; alimentação de sistema de
controle de processos; atendimento a clientes
(recepção e atendimento telefônico); e apoio a
serviços jurídicos
Sistema: Presencial
Benefícios: Bolsa auxílio de R$2.000,00 (regime
CLT), vale transporte e vale refeição

Inglês básico para atendimento a clientes
estrangeiros

Sister Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
crodrigues@sisterlaw.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 penal
Atividades: Elaboração de petições e prazos;
acompanhamento processual; pesquisas
jurisprudenciais e doutrinárias; elaboração de
relatórios gerenciais; rotinas administrativas; e
idas ao foro e demais órgãos públicos
Sistema: Híbrido
Carga horária: 6 horas por dia
Benefícios: Bolsa auxílio e vale transporte

Não informado na vaga

Souto Correa Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3520650019

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3520650019


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível e arbitragem
Atividades: Temas de alta complexidade em
matéria de arbitragem; contatos empresariais;
responsabilidade civil; execuções e
recuperação judicial
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição pagos em dinheiro

Não informado na vaga

Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rhsp@fcdg.com.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Serviços externos diariamente;
atendimento a clientes por telefone e
presencialmente; diligências perante o fórum
presencialmente ou virtualmente por telefone
e/ou e-mail; extração de cópias e arquivos
Local: Avenida Nove de Julho - Jardim Paulista
Sistema: Presencial
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida, assistência
odontológica, parceira Meu Curso e day off

Cursando o 1º ou 2º semestre de Direito
Pacote Office básico

Eckermann, Yaegashi e Santos Sociedade de
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3505834136

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3505834136


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Propriedade intelectual

Cursando entre o 1º e 5º semestre de Direito
Experiência em propriedade intelectual, com
ênfase em marcas e direito autoral será
diferencial
Vivência acadêmica (iniciação científica e
participação de grupos de estudos e pesquisa)
será diferencial
Inglês será diferencial
Mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas
com deficiência e LGTBQIAP+ serão valorizados

Moraes e Pagliuco Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
moraesepagliucoadvogados@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 trabalhista
Sistema: Home office
Carga horária: 6 horas por dia
Horário: A combinar
Benefícios: Bolsa auxílio e vale refeição

Cursando a partir do 3º semestre de Direito

Borges e Pires Advogados Associados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@borgesepires.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
Local: Avenida Paulista

Cursando entre o 3º e 6º semestre de Direito

Régis de Oliveira, Corigliano e Beneti
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gabriel@rocadvogados.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: Reestruturação empresarial com foco em
recuperação judicial e falência
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando entre o 3º e 8º semestre de Direito
Experiência prévia em contencioso civil
Conhecimento em processo civil
Proatividade, organização e bem articulado

NDN Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
marcelo.biasi@ndn.adv.br

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Áreas: Trabalhista, previdenciário, cível,
criminal e administrativo
Atividades: Pesquisa de doutrina,
jurisprudência e legislação; análise e
elaboração de documentos e relatórios;
acompanhamento de consultas e audiências;
acompanhamento de processos; elaboração de
peças processuais de média e alta
complexidade; e atendimento ao cliente
Local: Cidade Dutra - Interlagos

Cursando a partir do 4º semestre de Direito
Boa redação
Disponibilidade para início imediato

Rodrigues Ruela Advocacia
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
rruela.advocacia@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 trabalhista
Local: Zona Leste, próximo ao Fórum
Trabalhista da Penha
Sistema: Presencial

Cursando a partir do 4º semestre de Direito
Disponibilidade para início imediato

Tavares Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagaadvtavares@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: Societário
Atividades: Demandas operacionais
envolvendo as rotinas societárias cotidianas
relacionadas ao Grupo Modal; elaborar atos
societários, registros e acompanhamento
perante os órgãos competente, especialmente
juntas comerciais; elaborar atos protocolares
perante os órgãos competentes, especialmente
perante as juntas comerciais; controle e
protocolo de livros e arquivos societários
físicos e digitais; controle de quadro societário
relacionados ao Grupo Modal; e consultas
jurídicas relacionadas ao Jurídico Societário e
Governança Corporativas
Local: Avenida Juscelino Kubitschek. 1455
Sistema: Híbrido

Cursando a partir do 4º semestre de Direito
Domínio do Pacote Office
Comunicação e adaptação

Banco Modal
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3520411548

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3520411548


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/refeição e ajuda de custo home
office
Sistema: Híbrido

Cursando entre o 4º e 7º semestre de Direito
Inglês avançado
Disponibilidade para estagiar de manhã

Campos Mello Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Acessar o site
https://vemprocma.gupy.io/jobs/4403129

FLORESCER
CHAPA

https://vemprocma.gupy.io/jobs/4403129


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível
Local: Chácara Santo Antônio
Atividades: Acompanhamentos processuais
semanais e diários; elaboração de relatórios
processuais; realização de pesquisas de
jurisprudência e doutrina; elaboração de
petições de baixa complexidade; e elaboração
de guias de recolhimento
Horário: Das 10:00 às 17:30

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Experiência prévia na área será diferencial

Maggioni Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vagasmaggioniadv@hotmail.com

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Mercado de Capitais

Cursando a partir do 5º semestre de Direito

Stocche Forbes Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3518515446

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3518515446


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, plano de saúde, liberdade para
gerenciar suas próprias atividades (porém,
sempre supervisionado) e grandes
oportunidades de crescimento e conhecimento

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Experiência prévia em direito tributário
Inglês ou espanhol será diferencial
Experiência prévia por mais de dois anos de
estágio será diferencial

Tanganelli & Chaves Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@techadvogados.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, ambiental e imobiliário

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Experiência prévia será diferencial

Graça Couto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
gca@gcouto.com.br, indicando a área de interesse

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Pós liquidação contencioso
Atividades: Análise de atas de assembleia e de
contratos que integram as operações em
default, tais como, escrituras, cártulas, termos
de securitização, contratos de garantia em
geral (alienação fiduciária, cessão fiduciária,
hipoteca, penhor e etc.), compra e venda,
locação; participação de reuniões presenciais
ou por vídeo conferência; elaboração de
relatórios jurídicos e notificações;
procedimentos internos de controle da área; e
procedimentos para excussão e perseguição
dos créditos em decorrência de default

Cursando a partir do 5º semestre de Direito
Trabalho em equipe, pensamento analítico,
interesse por desafios, raciocínio lógico, crítico
e ágil, comunicação e diferentes tarefas
simultaneamente
Inglês básico e intermediário

Pentágono S.A. DTVM
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contencioso@pentagonotrustee.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 estratégico

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito

Barioni e Carvalho Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@barionicarvalho.com.br até o dia 15/03

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 e recuperação judicial

Cursando entre o 5º e 7º semestre de Direito
Inglês avançado

Dias Carneiro Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vvg@diascarneiro.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
Local: Avenida Paulista

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

Espinela, Graça e Belmonte Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Áreas: Contencioso e consultivo cível, tributário
e trabalhista
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.500,00 e
alimentação em restaurante local
Horário: Das 10:00 às 17:00, com 1 hora de
almoço

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

Theodoro & Baileiro Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo e perfil do LinkedIn
para contato@tbadvogados.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: Direito administrativo e regulatório
Horário: Das 10:00 às 17:00 ou das 13:00 às
19:00
Benefícios: Bolsa auxílio, seguro de vida em
grupo, vale transporte e vale refeição
Local: Itaim Bibi

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Boa redação em língua portuguesa
Conhecimento do Pacote Office
Conhecimento do sistema TOTVS Sisjuris
Inglês fluente
Iniciação científica ou monitoria serão
diferenciais

Menna Barreto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

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

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito

Andre Kehdi & Renato Vieira Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contato@kv.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: Cível e empresarial
Local: Pacaembu
Atividades: Diligências externas, como
acompanhamento forense e acompanhamento
de sessões de julgamento no TJSP; elaboração
de peças simples; acompanhamento de
processos; emissão de guias; contato com
correspondentes; contato com clientes do
escritório; tratativas para firmar acordos; e
controle de processos de menor complexidade
Horário: Das 10:30 às 17:30 ou das 14:00 às
20:00
Benefícios: Bolsa auxílio

Cursando entre o 5º e 8º semestre de Direito
Boa redação
Interesse em aprender
Disponibilidade para início imediato
Experiência anterior será diferencial
Carteira estagiário da OAB será diferencial

Viana Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
vianaadvogados32@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: Contencioso tributário
Atividades: Acompanhamento de processos;
redação de peças processuais; e pesquisas
doutrinárias e jurisprudenciais
Carga horária: 6 horas por dia
Processo seletivo - 3 etapas: Análise de
currículo e histórico, prova escrita e entrevista

Cursando a partir do 6º semestre de Direito

Sacha Calmon - Misabel Derzi Consultores e
Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo e histórico escolar
para ricardo.zilio@sachacalmon.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 e arbitragem em direito
administrativo
Atividades: Acompanhamentos processuais
semanais e diários; elaboração de relatórios
processuais; realização de pesquisas de
jurisprudência e doutrina; e elaboração de
petições de baixa e média complexidade
Horário: Das 10:00 às 17:00 ou das 14:00 às
20:00
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida, assistência médica,
totalpass e plano de carreira estruturado
Sistema: Híbrido

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Inglês avançado

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3497715621

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3497715621


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividades: Examinar legislação e doutrina para
operações junto a Órgãos Públicos; prestar
apoio na elaboração de pareceres judiciais
para aquisição de precatórios; verificar as
publicações de interesse em diários oficiais; e
auxiliar e acompanhar processos e demais
atividades ligadas à rotina jurídica
Duração do contrato: 12 meses
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.800,00, vale
transporte, vale refeição, vale alimentação,
assistência médica, assistência odontológica,
bônus anual e seguro de vida

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Comunicação clara e objetiva, empatia e senso
de dono, espírito de equipe e bom
relacionamento interpessoal, atenção aos
detalhes, organização e vontade de aprender

MD Participações e Assessoria Empresarial
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Acessar pelo LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3488691929

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3488691929


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso cível e arbitragem em direito
administrativo
Atividades: Acompanhamentos processuais
semanais e diários; elaboração de relatórios
processuais; realização de pesquisas de
jurisprudência e doutrina; e elaboração de
petições de baixa e média complexidade
Horário: Das 10:00 às 17:00 ou das 14:00 às
20:00
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição, seguro de vida, assistência médica,
totalpass e plano de carreira estruturado
Sistema: Híbrido

Cursando a partir do 6º semestre de Direito
Inglês avançado

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Através do LinkedIn
https://www.linkedin.com/jobs/view/3497715621

FLORESCER
CHAPA

https://www.linkedin.com/jobs/view/3497715621


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Societário
Benefícios: Bolsa auxílio de R$1.470,00 para
estudantes do 6º semestre ou R$1.575,00 para
os estudantes do 7º semestre, vale trasporte
de R$250,00, vale refeição de R$39,92 por dia e
seguro de vida
Sistema: Híbrido, 4 dias presenciais e 1 home
office

Cursando o 6º ou 7º semestre de Direito
Disponibilidade para início imediato
Inglês avançado na escrita e conversação

Rubens Naves Santos Jr. Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
lauro.mazetto@rnsj.com.br até o dia 14/03

FLORESCER
CHAPA



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Família e sucessões
Atividades: Elaborar petições de baixa
complexidade; realizar atividades externas, tais
como acompanhamento de processos,
diligências junto a cartórios e repartições
públicas, entre outras; pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais; e acompanhamento de
processos digitais
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte e vale
refeição

Cursando a partir do 7º semestre de Direito
Carteira OAB de estagiário será diferencial

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: LGPD
Atividades: Mapeamento de processos e
atualização do data mapping/ROPA;
identificação de riscos de privacidade;
elaboração de políticas, normativas e
relatórios; e auxílio em treinamentos

Cursando a partir do 7º semestre de Direito
Inglês
Conhecimento do Pacote Office
Conhecimento em Proteção de Dados

Godke Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
contatos@dogke.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 com foco em
empresarial
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição e seguro de vida obrigatório

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Inglês intermediário (será testado)
Disponibilidade para estagiar 6 horas
Experiência prévia será diferencial

Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
csa@lrilaw.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 com foco em
empresarial
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte, vale
refeição e seguro de vida obrigatório

Cursando o 7º ou 8º semestre de Direito
Inglês intermediário (será testado)
Disponibilidade para estagiar 6 horas
Experiência prévia será diferencial

Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrições: Enviar currículo para
csa@lrilaw.com.br

FLORESCER
CHAPA


