
 

MANUAL BOLSA ESTÁGIO EMPREGO  

 
Este documento tem por obje�vo explicar o procedimento necessário para cadastramento de 
empresas com vagas de estágio e emprego e também de profissionais da área interessados em 
preencher essas vagas.  
 
 O programa de Bolsa Estágio Emprego foi desenvolvido com o intuito de aperfeiçoar o contato 
entre empresas e advogados a fim de suprir as necessidades do mercado e oferecer 
oportunidades a profissionais qualificados.  
 

CADASTRO DE ESTUDANTE/ADVOGADO  
1) Acesse o link do programa: h�p://www.juizdefora-oabmg.org.br/estagioemprego/login 
2) Clique em “Criar meu cadastro” na área “Estudante/Advogado” e insira os dados solicitados 
para entrar no Programa. Se caso, você já está cadastrado no site da OAB, basta u�lizar o 
mesmo login e senha para acessar o programa. 
 

 

http://www.juizdefora-oabmg.org.br/estagioemprego/login


 
 
 

3) Acesse a aba “Cadastrar Meu Currículo” e complete os dados para que as empresas possam 
te conhecer melhor e clique em salvar após o preenchimento. Para sua privacidade, apenas 
seus dados curriculares são exibidos para as empresas, seus dados pessoais são sigilosos até 
que você se candidate para preencher uma vaga. 

 

 

 

 
4)Uma vez registrado e com o currículo cadastrado, você já tem acesso a todas as vagas 
oferecidas no Programa. Para visualizá-las, acesse “Pesquisar Vagas” na aba superior. Nessa 
área você poderá ver a descrição de cada vaga e se candidatar a elas.   
 

 

 

 

5) Já se candidatou ou foi chamado? Parabéns! Você poderá visualizar todas as vagas em que 
se cadastrou na área “Minhas Vagas”. 
 

 

 

 



 

 

6) Você também pode ser convidado por alguma empresa que analisou o seu currículo e te 
convocou para uma entrevista a fim de ocupar a vaga. Para acessar seus convites, clique na 
aba “Convites para Vagas”. 
 

 
 

CADASTRO DE E MPRESA /ESCRITÓRIO  
 

1) Acesse o link do programa: h�p://www.juizdefora-oabmg.org.br/estagioemprego/login 
2) Clique em “Criar meu cadastro” na área “Empresa”. 

 

http://www.juizdefora-oabmg.org.br/estagioemprego/login


 

 

3) Após se registrar no Programa, vá no menu superior e clique na opção “Cadastrar Uma 
Vaga”. Preencha os campos abaixo para divulgar uma oportunidade de estágio ou emprego em 
sua empresa/escritório. 

 
 
 
4) Divulgada a vaga, você poderá acessar “Minhas Vagas” para ver os currículos dos 
interessados em preenchê-la ou editar a descrição, caso seja necessário. 
 

 
 
 



 
 
 
5) Se você deseja encontrar profissionais disponíveis, acesse “Pesquisar Currículos”. Você 
poderá filtrar pela área de atuação e requisitos profissionais. Nessa área além de consultar os 
currículos cadastrados, você também pode adicioná-los a uma lista de favoritos e ter sempre 
em mãos o contato daquele profissional que atenda o perfil da sua empresa. 
 

 
6) Se você �ver uma vaga em aberto e encontrar um currículo que atenda a área de atuação 
desejada, você pode convidar o estudante/advogado para se candidatar ao preenchimento da 
mesma. Basta acessar o currículo e selecionar a vaga. Após isso, os currículos serão salvos em 
uma lista que pode ser visualizada na aba “Currículos Convidados”. 

 
 



 

 

OBSERVAÇÕES :  
1) É importante que a empresa/escritório esteja sempre com a cer�dão atualizada no nosso 
sistema, caso contrário não conseguirá cadastrar nenhuma vaga. Para atualizar a cer�dão, 
acesse a área de meus dados, anexe o documento atualizado no campo “cer�dão” no final da 
página e clique em “cadastrar”. 
 

 

 
 
2) A vaga de estágio/emprego tem uma data limite para preenchimento de 30 dias, após esse 
prazo a empresa pode prorrogá-lo uma única vez e o limite para preenchimento se estende 
por mais 30 dias.   
  
3) Na área de “advogados vinculados” é possível cadastrar todos os profissionais que 
trabalham para você. A par�r desse cadastramento, eles serão liberados pedir diligências no 
nome da sua empresa/escritório. 

 
4) Se caso as regras descritas acima não forem cumpridas, o usuário ficará bloqueado e não 
poderá acessar os serviços do programa Estágio e Emprego até ser liberado novamente. 


