DIEGO DOS SANTOS MEIRA
22 anos, brasileiro, solteiro
Telefone celular: (45) 9 9800-2007
E-mail: diego-meira@live.com
Rua Vilhena, nº 238, São Cristóvão, Cascavel/PR
PERFIL PROFISSIONAL
Bacharel em Direito. Pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho. Aprovado no
XXIII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, com processo de inscrição em
andamento no quadro de advogados do Paraná. Experiência na esfera jurídica, com ênfase
em Direito do Trabalho, em atuação como preposto em audiências de conciliação e
instrução. Experiência na área financeira, em especial no setor de contas a pagar em
atendimento aos fornecedores. Grande capacidade de organização, boa técnica redacional
e gramatical e facilidade para trabalhar em equipe. Neste momento, busco novos desafios
profissionais, visando o desenvolvimento de um trabalho objetivo e gerador de resultados.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
 Pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho – Universidade Estácio de Sá.
(Modalidade EAD)
Início: setembro de 2018/Previsão de Conclusão: setembro de 2019
 Bacharel em Direito – Centro Universitário UNIVEL – União Educacional de
Cascavel. Instituição de ensino com ENADE 4 e Selo de Qualidade OAB Recomenda.
Início: janeiro de 2013/Conclusão: dezembro de 2017

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA.

20/09/2011 – 01/08/2017

Departamento Jurídico – Auxiliar Administrativo (01/07/2014 – 01/08/2017)


Acompanhamento de processos trabalhistas; controle e organização de
documentos; cadastro dos processos; recebimento de citações, notificações,
mandados e afins em nome da empresa; assistência aos advogados na contestação
processual; formulação de guias de despesas processuais; instauração de
processos disciplinares internos; elaboração de notificações e ofícios internos;
preposto em audiências de conciliação e de instrução.

Departamento Financeiro – Auxiliar Administrativo (20/09/2011 – 30/06/2014)


Setor de contas a pagar. Contrato de aprendizagem por aproximadamente um ano,
com posterior efetivação. Atendimento aos fornecedores; negociação de títulos

vencidos; controle de pagamentos; conferência e organização de documentos
financeiros.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA E LÍNGUAS


Informática – Conhecimento em Windows, Word avançado, Excel avançado,
PowerPoint avançado, Outlook avançado, Access intermediário. Conhecimento nos
sistemas MicroSiga/SigaJur e CPJ.



Inglês – Nível básico com comunicação razoável.

OUTRAS INFORMAÇÕES





Carteira Nacional de Habilitação – Categorias A e B;
Condução Própria;
Disponibilidade para viagens;
Disponibilidade para residir em outra cidade e/ou estado;

