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 DATA: 19.11.2018 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS (M/F) – PLMJ – SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 
Refª do Anúncio: GIP/novembro 2018/0176 
 

A PLMJ é a maior Sociedade de Advogados em Portugal onde, diariamente, mais de 400 

profissionais se entregam à inovação jurídica trabalhando com algumas das maiores 

empresas em Portugal, mas também com grandes organizações internacionais.  

 

A PLMJ criou um Programa com o objectivo de integrar cerca de 20 jovens talentos 

licenciados em Direito que estejam prontos para iniciar o seu Estágio Profissional em 

setembro de 2019.  

 
 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS (M/F) 
 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Licenciados em Direito; 

 Percurso académico exemplar; 

 Capacidade de colaboração e de trabalho em equipa; 

 Proatividade e autonomia; 

 Capacidade de comunicação; 

 Criatividade e pensamento crítico; 

 Entrega e capacidade de trabalho; 

 Domínio avançado de Língua Inglesa; 

 Experiências internacionais, desportivas e/ou artísticas são valorizadas. 
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FUNÇÃO:  

 Com o apoio e acompanhamento de um Patrono, ao longo dos primeiros 3 

meses, os Estagiários percorrem um percurso comum, podendo ser 

chamados a colaborar com as diversas áreas, partilhando know how e êxitos  

profissionais e também participar em operações e litígios de grande 

complexidade e sofisticação, o que permitirá desenvolver os seus talentos e 

conhecimentos. 

 Segue-se o período mais importante do Programa de Estágios. Esta etapa 

divide-se em três fases, cada uma com cerca de 6 meses de duração e com 

passagem obrigatória pelas Áreas de Corporate, Contencioso e uma terceira, 

de especialidade, que será definida na articulação dos interesses das duas 

partes. 

 

OFERECEM: 

 Desde o início do Estágio será dada a oportunidade de trabalhar em equipas 

multidisciplinares e compostas por Advogados de diferentes níveis de 

senioridade; 

 Possibilidade de participar em operações e litígios de grande complexidade e 

sofisticação, o que permitirá desenvolver os seus talentos e conhecimentos. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no assunto, 

a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o curriculum 

vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 
 
DATA LIMITE PARA CANDIDATURA:  24 de novembro de 2018.  


