Curriculum Vitae
Mylena Fischer Amarilla
Objetivo profissional: ADVOGADA.

1) Dados Pessoais
Data de nascimento: 05/05/1993
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Cascavel-PR
Endereço residencial: Rua Carlos de Carvalho, número 1292, Parque São Paulo,
Cascavel-PR.
Telefones: (45) 99918-4478
Email: mylena.amarilla@hotmail.com
Inscrita na OAB/PR sob o número 86.979

2) Formação profissional


Cursando Pós-Graduação em Direito Latu Sensu pela Escola da Magistratura do
Paraná -EMAP – núcleo Cascavel- conclusão dezembro 2017.



Bacharel em Direito pela UNIVEL (Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de
Cascavel), com ingresso no curso no ano de 2012 e conclusão em 2017.

3) Experiência profissional


De março de 2014 até janeiro de 2017, Estagiária no escritório de Advocacia
Parzianello Advogados e Associados– atuação como estagiária de direito nas áreas
cível, trabalhista e família. Neste período auxiliei aos advogados, na elaboração de
ações cíveis como indenizações; embargos à execução e execuções e na área de
família, como divórcios; guarda e alimentos, já na área trabalhista na realização de
defesas para empresas de educação e construção civil. Ainda, como estagiária,
realizava audiências de conciliação e instrução como preposta de empresas junto
aos Juizados Especiais Cíveis, todos os serviços inerentes ao fórum estadual,
trabalhista e federal, como cargas de processos, retirada de documentos e afins.
Realizava atendimento a clientes, para esclarecimento de duvidas, solicitação de
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documentos e pedidos de acordo. Realizava protocolo de ações e movimentação de
processos via sistemas eletrônicos como Projudi, Pje, escritório digital, E-Proc, E-saj
(São Paulo e Santa Catarina).


De Fevereiro de 2013 a março de 2014, Estágio no Escritório de Advocacia Luis
Carlos Migliavacca: realizando atendimento ao público, organização de documentos,
movimentação de processos via Projudi, elaboração de petições, procurações e
demais documentos necessários.

4) Atividade extracurricular


Boa noção do sistema operacional Office, em especial nas ferramentas do Word.]



Boa noção de funcionamento dos sistemas de processos eletrônicos, para protocolo
de ações e movimentações (PROJUDI, E-PROC, ESCRITÓRIO DIGITAL, PJE e ESAJ).



Participação como Ouvinte do XIII Congresso de Direito, realização Univel e EMAPPR (2015), O Novo CPC e a Concretização dos Direitos Humanos: Desafios e
Perspectivas;



Participação como Ouvinte da Série: Encontros com a Advocacia Pública, realizada
pela APEP e UNIVEL (2015);



Participação como Ouvinte na II Jornada ESMAFE/PR ITAIPU- Justiça e Cidadania:
Direito Penal e Processual Penal (2014);



Participação como Ouvinte no X Congresso Regional da Escola da Magistratura e X
Semana Jurídica da Univel (2012 e 2013).

5) Referências profissionais


Advogado Leonardo Parzianello. Contato: (45) 3037-5306;

 Advogada Adrienne Mazzo de Oliveira Contato: (45) 999369214;


Advogado Luis Carlos Migliavacca Contato: (45) 99972-4439.

2

