
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

Vaga de estágio no Gabinete do Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca no 
TCE/SC 

 Trabalho remoto e/ou híbrido, no período das 14 às 18 horas (20 horas semanais). 
 

Requisitos: 
- IAA Mínimo: 8,5 

- Conhecimentos em informática (Pacote Office) 
- Capacidade de pesquisa de jurisprudência, doutrina e legislação e respectiva 

sistematização. 
- Boa redação jurídica. 

 
Atividades previstas: 

- Realização de pesquisas de jurisprudência e doutrina sobre temáticas envolvidas na 
análise dos processos de Relatoria do Conselheiro. 

- Elaboração de minutas de despachos, decisões singulares e propostas de voto. 
- Elaboração de resumos de pautas. 

- Realização de pesquisas de políticas públicas, notadamente a educação. 
- Auxílio na organização, sistematização e classificação de documentos e modelos. 

 
As inscrições podem ser realizadas via Portal do CIEE/SC 

(https://centralcieesc.org.br/Atendimento/QuadroVagas/Pesquisar), no período de 10/09 a 
16/09. 

 
A vaga está cadastrada com o Código nº 317512, e é destinada preferencialmente a 

acadêmicos cursando da 7ª fase em diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 

 

Escritório Cavallazzi Andrey Restanho Araujo, está com oportunidade de estágio em 

Direito 

Local: Av. Rio Branco, 380 - Centro Executivo Barra Sul, 9º andar - Florianópolis/SC 

Fase: de 1ª até 8ª 

Carga horária:30h 

Bolsa: a combinar 

 

Inscrições: https://advempresarial.com.br/curriculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
Fpolis Cartório do Registro Civil e Tabelionato 

LOCAL: Setor de Registro Civil do 4° Subdistrito Cartório Trindade. Rua Lauro Linhares, 
n° 1849, 1° andar. Trindade - Florianópolis. 

PERÍODO: A combinar. 

CARGA HORÁRIA: 4h/dia ou 6h/dia 

BOLSA: Para 4h/dia: R$600,00 + Vale transporte e para 6h/dia: R$750,00 + Vale 
transporte. 

REQUISITOS: Estar cursando a partir da 2º fase com IAA superior a 6.0. 

ATIVIDADES: Cadastrar registros de nascimentos, casamentos, óbitos e natimortos, 
fazer anotações e comunicações, organizar arquivos, fazer cópias, imprimir e colar 

etiquetas, conferir registros, organizar processos, incluir no sistema segundas vias de 
escrituras e procurações, encaminhar  para Correios as segundas vias de documentos, 
organizar os livros do Registro Civil, bem como a documentação necessária para fazer 
cada registro, auxiliar o coordenador no desempenho de suas funções, colaborando na 

execução de avaliação de desempenho, feedbacks, projeto de qualidade de vida. 

 

Contato:  vagas@cartoriotrindade.com.br ou paloma@cartoriotrindade.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
VAGA DE ESTÁGIO 

Nosso escritório está selecionando estagiário(a) de Direito para compor a nossa equipe. 
Procuramos um(a) estagiário(a) que tenha proatividade, goste de escrever e de aprender 

coisas novas. 
 

Os requisitos para preenchimento da vaga são: 
 

- Estar cursando a partir do 4ª semestre; 
- Ter boa redação, ser comunicativo(a), proativo(a), responsável e pontual; 

- Não é necessário ter experiência. 
 

Carga horária: 20 horas semanais. 
 

Valor da bolsa: R$ 650,00 + vale transporte. 
 

Endereço do escritório: Elizeu di Bernardi, 34, sala 408, K-Platz Corporate, Campinas, 
São José. 

 
 
 

Interessados podem encaminhar o currículo para thays@sagasdoprado.adv.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
Procuradoria Regional do Trabalho abre processo seletivo para estágio não obrigatório 

(REMUNERADO) 

ÁREA: DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 20h semanais (período vespertino) 

VALOR DA BOLSA: R$ 850,00 AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$ 7,00 por dia efetivamente 

estagiado 

INSCRIÇÃO: de 13/09/2021 até 13/10/2021 no site: www.prt12.mpt.mp.br 

REQUISITOS: 

1.Ter concluído, no momento da contratação, pelo menos: 

a) 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando tiver 10 (dez) ou mais semestres de 

duração, para os estudantes que concorrem nessa condição; 

b) 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 (dez) semestres de duração, 

para os estudantes que concorrem nessa condição; 

2.Ter um computador desktop, notebook ou celular com acesso a navegador de Internet, 

com o modo de compatibilidade ativado. Possuir microfone, alto-falantes e câmera, a qual 

deverá permanecer ligada durante toda a prova e direcionada para o rosto do (a) 

candidato (a), conectados ou integrados ao dispositivo funcionando corretamente, já 

testados e previamente ajustados antes da hora da prova 

DATA DA PROVA: 21/10/2021 (14h30 as 16h30) 

 

Edital e mais informações: https://www.prt12.mpt.mp.br/ 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

Estágio Secretaria Mediação e Arbitragem 
Código da Vaga: 2124973 
Cidade: Florianópolis, SC 

Descrição 
Estamos em busca de pessoas em constante desenvolvimento que queiram aprender e 

se desafiar na nossa jornada de Pulsar e Prosperar Floripa. 
Quais serão as suas atribuições? 

- Suporte no pré, durante e após organização de reunião de Diretoria da Câmara de 
Mediação e Arbitragem; 

- Suporte nos eventos executados pela Câmara de Mediação e Arbitragem; 
- Suporte nos andamentos de processos de Mediação; 

- Suporte nos andamentos de processos de Arbitragem; 
- Preenchimento de relatórios de indicadores e prestação de contas; 

- Serviços de secretaria e cartório; 
- Organização de documentos relativas a processos de mediação e arbitragem. 

Desejável: 
- Ensino superior cursando em Direito, preferencia acima 7º fase. 

- Pacote Office 
- Ter boa comunicação verbal e escrita 

- Tenha familiaridade com os temas de mediação e arbitragem 
Quais principais competências procuramos? 

· Seja comprometido com o trabalho e com o resultado; 
· Bom relacionamento interpessoal; 

· Organizado; 
· Comportamento Ético; 

· Bom relacionamento interpessoal; 
Carga horária: Jornada 5 horas (horário a combinar),  

Bolsa no valor de R$ 1.020,00, VT,  
Benefícios: biblioteca com mais de 300 livros, programa de desenvolvimento de soft skills, 
ginástica laboral, Day off no mês do aniversário, comemorações em datas especiais, dia 

da fruta, vacina da gripe e oportunidades de crescimento. 

 

Inscrição: https://acif.enlizt.me/vagas/estagio_secretaria_mediacao_e_arbitragem-140921 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


