PATRICIA FERNANDA GURSKI
Casada, 23 anos.
Rua: São Francisco de Assis, 387, Pioneiros Catarinense.
CEP: 85805620 – Cascavel – PR
(45)999157595
(45)999157598
pfgurski@gmail.com.

FORMAÇÃO ESCOLAR
Aprovada no XXII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil - 2017
Bacharel em Direito pela UNIVEL – Cascavel/PR - conclusão em 2017.
Ensino médio integrado ao curso técnico em administração – CEDAG – Palmeira/PR.

OBJETIVO
Advogada.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Estagiária pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná- Gabinete da juíza substituta Dra.
Fernanda Consoni - Cascavel –PR.
Período: novembro de 2016- novembro de 2017.
Funções exercidas: análise de processos da vara cível para despachos e decisões, análise de
processos do juizado especial Cível e Criminal para despachos, decisões e sentenças,
atendimento a advogados e pesquisa de jurisprudência.

Estagiária 1ª Vara Cível de Cascavel-PR
Período: março de 2016- novembro de 2016.
Funções exercidas: análise de processos físicos e eletrônicos, cumprimento da portaria do
Juízo através de certidões, publicações, baixa do Tribunal e atendimento ao público e
telefone.

Assistente jurídica no escritório Maronez Advocacia- Cascavel-PR
Período: junho de 2014- fevereiro de 2016.
Funções exercidas: leitura de intimações PROJUDI, EPROC, PJE, ESCRITÓRIO DIGITAL,
confecção de petições, responsável pelos prazos, vinculações de petições, elaboração de
petições iniciais e contestações, impugnações e recursos, atuando principalmente em
processos cíveis, trabalhistas e previdenciário, atendimento a clientes e orientação sobre
andamento processual.

Estagiária no escritório Toledo Piza Advogados – Cascavel/PR
Período: junho de 2013 a junho de 2014.
Funções exercidas: leitura de intimações PROJUDI e WEBJUR, confecção de petições,
responsável pelos prazos, diligências externas, cargas e cópias de processos junto ao fórum,
vinculação de petições no PROJUDI, comparecimento em audiências de conciliação como
preposta.

Estagiária como Escrivã “ad-hoc” na 40 ª Delegacia de Polícia Civil - Palmeira/PR
Período: Fevereiro de 2012 a dezembro de 2012.
Funções Exercidas: lavratura do Termo Circunstanciado e Boletim de Ocorrência
Circunstanciado (adolescente infrator), remessa e recebimento de Inquérito Policial e demais
procedimentos ao fórum de Justiça de Palmeira, auxilio ao serviço de secretaria, tomada de
diversos depoimentos, atendimento ao público e telefones.

ATVIDADES COMPLEMENTARES
Conciliadora voluntária no CEJUSC de Cascavel/PR.

CURSOS
Integração de Competências no Desempenho da Atividade Judiciária com Usuários e
Dependentes de Drogas. (online).
A cultura jurídica sobre drogas, drogas, tratamento do uso prejudicial de drogas, prevenção
do uso de drogas e redução de danos, a justiça restaurativa e as boas práticas nos juizados
especiais criminais e varas de infância. 120 horas- Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.

Desenvolvimento tecnológico.

Montagem, manutenção e redes de computadores - CEBRAC.

