Associados do Tauil & Chequer Advogados

Venha crescer com a gente!
Aqui você aprende o Direito na prática
Nosso Programa de Estágio tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento e aprendizado
constante dos estagiários por meio do acompanhamento contínuo dos seus mentores e buddies e da
participação nas etapas de capacitação e aperfeiçoamento.
Capacitação: Palestras dos Sócios
para todos os estagiários.

Aperfeiçoamento: Estagiários apresentam
temas relevantes das suas respectivas áreas.

Nossa atuação

Nossa parceria global

Fundado em 1992, Tauil & Chequer conta
com mais de 160 advogados. Atendemos
clientes nacionais e internacionais de
diversos setores, instituições financeiras e
órgãos governamentais.

Em dezembro de 2009, celebramos um acordo de
associação com Mayer Brown, um dos mais
prestigiados escritórios de advocacia do mundo.
Dessa forma, somos uma combinação única de
força local e alcance global.

Sobre Mayer Brown
Mayer Brown é um provedor global de serviços jurídicos com clientes ao redor do mundo,
com 22 escritórios nos principais centros de negócios das Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio.
Possui um time de 1600 advogados, sendo que mais de 250 são ranqueados por Chambers & Partners.

Percepção de Mercado
Com diversos advogados reconhecidos pela excelência nas áreas em que
atuam, Tauil & Chequer é considerado por diversas publicações jurídicas locais
e internacionais um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil.
Também somos reconhecidos e ranqueados por nossa atuação em todas as
áreas de prática nas quais operamos.

Venha estagiar em um
escritório Full Service
No Tauil & Chequer Advogados, você poderá atuar nas
principais práticas do direito e áreas de indústria:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ambiental
Antitruste e Concorrencial
Bancário e Financeiro
Contencioso e Arbitragem
Energia / Óleo e Gás
Imobiliário
Infraestrutura
Mercado de Capitais
Reestruturação e Falência
Societário / Fusões e Aquisições
Trabalhista e Previdenciário
Tributário

Quer fazer parte
do nosso time?
Inscreva-se!
Para se inscrever, acesse
www.tauilchequer.com.br/estagio
ou envie seu currículo para
VagasRIO@mayerbrown.com

Pré-requisitos:
·
·
·
·
·
·
·

Cursar Direito entre o 4º e o 8º Período
Inglês Avançado
Flexibilidade de Horário
Boa Comunicação
Foco em Resultados
Trabalhar em Equipe
Postura Profissional

Nossos Escritórios

www.tauilchequer.com.br

Brasília

Rio de Janeiro

São Paulo

Vitória

SCS · Quadra 09 · Bloco A · Torre B
5º andar · 70308-200 · Brasília · DF
T + 55 61 3221 4310

Rua Teixeira de Freitas, 31 · 9º andar
20011-350 · Rio de Janeiro · RJ
T +55 21 2127 4210

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
6º andar · 04543-011 · São Paulo · SP
T +55 11 2504 4210

Av. N. Sra. dos Navegantes, 451
cj. 1703 · 29050-335 · Vitória · ES
T +55 27 2123 0777

