
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
DIREITO 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE DIREITO: 
 

Oportunidades: 
*Prática forense e jurídica; 

*Integração com corpo jurídico de vasta tradição 
*Redação de peças processuais 

*Desenvolvimento de raciocínio estratégico 
 

Competências: 
*A partir da 7ª fase do curso de Direito 

*Pontualidade 
*Organização 

*Aptidão para assessoria empresarial de grande porte 
 

Benefícios: 
*Bolsa de R$ 1.000,00 + R$ 200,00 vale transporte 

*5h/dia 
*Flexibilidade em áreas de atuação - escritório full service  

*Possibilidade de Efetivação após a Graduação 
 

Interessados enviar currículo para coordenacaoprocessual@pitsica.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 19 de janeiro de 2022 
A oportunidade pode ser encerrada a qualquer momento! 

 

 

 



 

Descrição da OPORTUNIDADE de estágio: 
 

Horário: a combinar (6 horas). 
Bolsa + Vale Transporte: a combinar, podendo variar de R$1.250 a 

R$1.600,00 de acordo com a fase e carga horária. 
Quais serão as atribuições do(a) estagiário? 

Estudos de casos, pesquisa jurisprudencial, elaboração de petições e outras 
funções inerentes às atividades de estagiário. 

 
Qual a qualificação que buscamos? 

Estar cursando  entre a 7ª e 10ª fase do curso de Direito; possuir 
conhecimentos intermediários de Word e básicos de Excel; possuir nível 

avançado em inglês. 
 

Como me candidato? 
Envie uma mensagem ao nosso endereço de e-mail 

(contato@cfhadvocacia.com.br) com o seguinte assunto: CURRÍCULO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A). A mensagem deve contar, obrigatoriamente, 

com os seguintes documentos anexos: 
 

(1) o currículo atualizado do candidato com informações a respeito da fase e 
instituição de ensino em que cursa Direito, prévias experiências relevantes e 

línguas que o candidato domina. 
(2) Histórico escolar. 

 
Qual a data-limite para envio da documentação? 

Receberemos currículos até 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira). 
 

Mais informações sobre a vaga: https://cfhadvocacia.com.br/estagio/ 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 19/01/2022 
A vaga pode se encerrar a qualquer momento! 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
96901-FLN / ESTÁGIO - DIREITO 

Curso(s): Ciências Jurídicas e Sociais, Direito. 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 25 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na elaboração de petições iniciais e intermediárias; Auxiliar nos 

protocolos via Eproc; Dar apoio aos advogados; Auxiliar no cálculo de dívidas. 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. 

Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: (48) 3332-3464 / 

(48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 19/01/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 

96901-FLN / ESTÁGIO - DIREITO 

Curso(s): Ciências Jurídicas, Ciências Sociais, Direito. 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 25H 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela concedente. 

Atividades: Auxiliar na elaboração de petições iniciais e intermediárias; Auxiliar nos 

protocolos via Eproc; Dar apoio aos advogados; Auxiliar no cálculo de dívidas. 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. 

Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: (48) 3332-3464 / 

(48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 19/01/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 

 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
DIREITO 

 
 
 
 
 

VAGA DE ESTÁGIO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
 

Dauwe Advogados Associados, escritório com foco em Direito Empresarial 
(Tributário, Societário, Contrato, Trabalhista, Imobiliário, Civil e Consumidor), 

com sede no Centro de Florianópolis, seleciona estagiário(a) de Direito. 
 

A partir da 6ª Fase 
Carga horária:  de 04 horas diárias (turno a definir), de segunda a sexta-feira. 

 
Oferece bolsa compatível, Vale Transporte e Seguro. 

 
Interessados deverão encaminhar e-mail com o título “Vaga de estágio”, 

anexando a ele o seu currículo, para: recepcao@dauwe.com.br 
 
 

 

 

 

 

Florianópolis, 17/01/2022 

A vaga pode ser fechada a qualquer momento! 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 

 
96919-FLN / ESTÁGIO - DIREITO  

Curso(s): Contabilidade e Direito Trabalhista, Controladoria Tributária, Direito, Direito 

Penal e Processo Penal, Direito Tributário  

Fase: 5ª à 9ª  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.229,31  

Benefícios: Auxilio Transporte pago integralmente.  

Atividades: Auxiliar no acompanhamento de processos judiciais; Dar apoio na realização 

de análise e elaboração de peças processuais na Procuradoria.  

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br.  

Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: (48) 3332-3464 / 

(48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 19/01/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 


