Curriculum Vitae
Nome completo: Simone Angela Radai
Escolaridade: Curso Superior Completo
Instituição: Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran)
Data de nascimento: 03-08-1983
Idade: 34 anos
Estado civil: divorciada
CPF: 003.049.791-47
Registro Geral: 135.955-7 SSP/MS
Rua do Comércio, nº 480, Apto 9
Bairro: Maria Luiza
Cidade: Cascavel (PR)
CEP: 85.819-520
Telefone fixo: (45) 3035-3956
Telefone celular: (45) 9 9157-3925
E-mail: simoneradai@yahoo.com.br
Objetivo Profissional
- Venho colocar-me à disposição desta empresa, para exercer as funções que estejam
de acordo com as minhas qualificações e experiência profissional.
- Coloco-me a disposição para entrevistas e testes que se fizerem necessários, com
disponibilidade de horário, mudança e viagens.
-CNH AB. – Experiência de mais 07 anos de atuação ativa na Advocacia Trabalhista,
Cível, Previdenciária, etc.
- Conhecimento em processo eletrônico (PJE e escritório digital)
- Experiência em audiências UNA, Iniciais e de Instrução;
- Experiência em elaboração de peças processuais (em todas as Instâncias, inclusive
em Recursos Ordinários, de Revista e em fase de execução);
- Condução de processos em fase de execução;
- Controle de prazos e demais atividades inerentes à função.
- Responsável;
- Proativa;
- Boa comunicação;
- Com comprometimento;
- e Dedicação.
Formação
• Graduação no curso de Ciências Humanas e Jurídicas (Bacharel em Direito)
Data de início: 10-03-2005
Data de término: 28-11-2010
Experiência Profissional e Qualificações
Advocacia “Rosa Arfux – 2004/2011 – Administração/Secretariado - Atuação na área
administrativa, gestão em diversas áreas, administrativa, contábil, financeira, compras,
controle e fluxo de caixa, custos financeiros, lançamentos fiscais, RH entrevista,
seleção, treinamento, pagamento de funcionários, dentre outras mais adequadas ao
meu profissionalismo.

Advocacia “Rosa Arfux” – 2009/2011 – Estagiária de Direito - Atuação na área jurídica
com apresentação de pareceres, acompanhamento processual, elaboração de
notificações judiciais e extrajudiciais, acordos amigáveis ou promovendo ações
judiciais em todas as áreas, audiências, recursos e contestações, avaliação de provas
documentais e orais, instrução de testemunhas.
Advogada – Atuação jurídica nas áreas cível, trabalhista, previdenciária, tributaria,
imobiliária, Responsável por promover a defesa de empresas e de clientes em todas
as ações, reunindo documentos, instruindo testemunhas e prepostos, bem como na
elaboração de ações a favor, desenvolvendo teses e relação de documento para
defesa do cliente, viabilizando o encerramento do processo com sucesso, priorizando
a manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando
interesses individuais e coletivos, conforme princípios éticos que norteiam o exercício
da advocacia, dando a profissão o alto valor moral de que ela está revestida, sendo a
relação de patrocínio selada pelos princípios da confiança e da consciência.

CASCAVEL, ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

