


ESTÁGIO no MPF em SC


 Auxílio-transporte: R$ 7 (por dia estagiado)

 Estar matriculado em uma das instituições de 
ensino superior conveniadas com o Ministério 
Público Federal em Santa Catarina, 
relacionadas no Anexo I;

 Não concluir o curso no ano de 2021;

 Ter concluído, no ato da contratação, o 2º ano 
ou o 4º semestre do curso superior de 
Direito, quando tiver 10 ou mais semestres de 
duração, para os estudantes que concorrem 
nessa condição;

 Ter concluído, no ato da contratação, o 3º 
semestre do curso superior de Direito, 
quando tiver menos de 10 semestres de 
duração, para os estudantes que concorrem 
nessa condição;

 Ter média geral das disciplinas cursadas no 
curso de Direito igual ou superior a 7,00, sem 
utilizar qualquer arredondamento. Essa 
média será calculada pela soma das notas 
finais das disciplinas, dividida pelo número de 
disciplinas cursadas.


 Em www.mpf.mp.br/sc/estagie-conosco


 Envio da documentação solicitada no edital 

para o e-mail 



Requisitos

Provas Online

Benefícios

Confirmação das Inscrições

Pré-Inscrições

Direito
Graduação

Curso



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 

 

Curso: Direito. 

Fase: A partir da 3° fase (Terceira). 

Empresa/endereço: Fabeni Advocacia – Rua Anita Garibaldi, 336/Centro. 

Horário/carga horário semanal: 30horas semanais. 

Principais atividades que serão desenvolvidas: Acompanhamento de petições, atos 

referentes a atividade de advocacia. 

Valor da bolsa R$: a partir de R$ 750,00. 

 

 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 

contato@fabeni.adv.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 

 
Escritório Jonathan Braz Advogados 

Áreas: Cível e Consumidor  
•Bolsa: R$ 1.000,00 - Possibilidade de aumento após 90 dias 

•Local: Escritório localizado no Estreito (Florianópolis) 
•Carga Horária: 30h 

•Semestre: 6ª fase em diante 
•Turno: Manhã ou Tarde 

•Função: Confecção de petições e seus protocolos.  
•Requisitos: Possuir boa redação e experiência anterior. 

 
Interessados enviar currículo para: contato@jonathanbraz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
Estágio em Direito Registral  

Responsabilidades: realizar e auxiliar em análise minuciosa de documentos jurídicos de 
acordo com checklist de conferência; elaborar registros, emitir notas de exigência; conferir 

valores dos atos e cumprir com metas de produtividade. 
 

Necessário superior em andamento em Direito, a partir da 5ª fase. 
 

Local: Centro de Florianópolis/SC - presencial. 
 

Bolsa mensal: R$ 1.000,00 
Vale Transporte: R$ 80,00 

 
Horário: 13h às 18h00 

 

Candidaturas pelo link : https://contato.enlizt.me/vagas/estagio_em_direito_registral-

051021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


