PROGRAMA DE ESTÁGIO

Quem somos?
TRIGUEIRO FONTES Advogados completou em 2017, vinte e quatro (24) anos no segmento de
Advocacia. Atualmente somos 28 sócios comandando a Firma, os quais concretizam o projeto traçado há
tanto tempo: atender à demanda de nossos clientes em boa parte do Brasil, tornando mais pragmático o
relacionamento e evidentemente minimizando custos em face do maior volume de trabalho que aparece.

São vários os endereços do Escritório: Natal (1993), Recife (1995), Salvador (1997), Fortaleza (1999),
Curitiba (2001), Brasília (2002), Porto Alegre (2005), São Paulo (2006), Rio de Janeiro (2007), Belo
Horizonte (2009) e Manaus (2010).
Atendemos questões no contencioso cível (contratos, coisas, comercial), tributário, administrativo e
trabalhista; direito desportivo, causas previdenciárias, direito econômico, arbitragem, regulatório (vigilância
sanitária, energia elétrica), direito imobiliário, societário (constituição e encerramento de empresas, atos
societários), fusões e aquisições, compra e venda de empresas, auditoria legal, investimento estrangeiro,
meio-ambiente, criminal empresarial, propriedade intelectual, planejamento patrimonial e sucessório,
consumidor, licitações, comércio exterior e compliance.
Para gerir toda essa demanda, contamos com mais de 150 Advogados e 130 profissionais na área
administrativa, o que resulta claramente a intenção de sermos bem estruturados como escritório de
advocacia e que TRIGUEIRO FONTES Advogados é a realização de um ideal de vida, razão pela qual
ultrapassamos os limites que estão sempre desafiando aqueles que se predispõe a derrubar os
paradigmas.

Objetivos do Programa
 Formar e preparar os estagiários para atuarem futuramente como advogados no Escritório,
nas diversas áreas do Direito (Trabalhista, Civil, Tributário, Societário, Contratos, Criminal,
Ambiental etc);
 Proporcionar aprendizado e experiências práticas que complementem a formação
curricular e acadêmica. Ao mesmo tempo, desenvolver o estagiário profissionalmente e
capacitá-lo, seja para atuar no Escritório, seja para ingressar no mercado de trabalho;
 Desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para serem aplicados no seu dia
a dia e em sua carreira;
 Selecionar pessoas dinâmicas, que tenham interesse e disposição para aprender, propor
ideias e inovar processos;
 A duração máxima do estágio é de 2 anos, conforme legislação vigente.

Pré-Requisitos
 Cursando a partir do 7º semestre do curso de Direito;
 Ler e escrever corretamente o Português e desejável inglês (nível intermediário);
 Bons conhecimentos no Pacote Office;
 Ser comunicativo, pró-ativo, capacidade de análise, resiliência;

Processo Inscrição
 Inscrição abertas no período de:

02/03/2017 à 17/03/2017

 *Anexar CV:

02/03/2017 à 17/03/2017

 Período de entrevistas e testes:

20/03/2017 à 24/03/2017

 Resultado do processo de seleção:

27/03/2017 à 31/03/2017

* O CV enviado deverá conter informações do semestre/ano que o candidato está cursando e horário do curso
(matutino, vespertino ou noturno);

Etapas do Processo
 Aplicação de Testes (conhecimentos gerais; redação; dinâmicas em grupo);
 Entrevista com Recursos Humanos;
 Entrevista com o Gestor/Coordenador;

 Os candidatos aprovados poderão ser contratados a partir de 03/04/2017, com contrato
de estágio por período de 12 à 24 meses.

Condições oferecidas
 Bolsa Auxílio Progressiva;
 Ajuda de Deslocamento (Transporte);
 Seguro contra acidentes pessoais;

 Concessão de uma semana de descanso no período de natal ou ano novo;
 Recesso de 30 dias após 12 meses.

Muito Obrigado!
Boa Sorte!

Trigueiro Fontes
Advogados

