
Vaga de estágio
   Curso: Direito
   Período: do 5º ao 8º período
   Jornada: 30 horas semanais
   Modelo de trabalho: semipresencial (Varginha/MG)
   Bolsa: R$800,00
   Benefício flexível: R$200,00
   Outros benefícios:
         Vale transporte
         Seguro de vida
         Aula de inglês
         Acompanhamento psicológico

Somos um escritório sustentado pela tecnologia, com espírito jovem e inovador que
desenvolve soluções claras, práticas e seguras em proteção de dados para Laboratórios de
Análises Clínicas de todo o Brasil. Não gostamos de burocracias, de juridiquês, de
tequiniquês, de dress code, nem de complexidades. Nosso objetivo é simplificar a vida dos
nossos clientes e manter suas operações em segurança, no que se refere à proteção de
dados. Para isso, nossa equipe é multidisciplinar, com formação em Direito, Tech, Design,
Psicologia e Administração. Nosso modelo de trabalho é híbrido e, a depender da vaga,
nossos profissionais podem trabalhar de maneira remota, semipresencial ou presencial.
Somos inconformados com o jeito antigo de fazer as coisas, por isso fazemos revolução.
Muito prazer, somos o Cardoso Freire Consultoria.

Faça estágio na
área que mais

CRESCE
no Direito

Somos diferentes

Quem
procuramos

Procuramos mentes curiosas,
práticas e que estejam sempre
em movimento. Buscamos
acadêmicos que nos inspirem e
que topem reinventar o jeito de
prestar serviços jurídicos, junto
com a gente.

Sobre a vaga



Nesta oportunidade, você será responsável por:
   Prestar suporte aos clientes
   Monitorar a agenda da equipe
   Ajudar na elaboração de documentos necessários para adequação de nossos clientes à LGPD
   Acompanhar e assessorar reuniões com clientes
   Realizar pesquisas para a elaboração de pareceres e análises de contratos
   Ajudar na criação de conteúdo para nossas mídias sociais

É desejável que você
tenha familiaridade com
ou vontade de aprender
sobre as seguintes
ferramentas:
   Word;
   Excel;
   Zoom;
   Trello;
   One Drive;
   Google Forms;
   Google Agenda;
   Canva;
   Miro;

Responsabilidades

Esta vaga é para você se:

Você tem vontade de aprender, na prática, sobre Lei Geral
de Proteção de Dados;
Você acredita que o Direito deve ser mais digital e moderno;
Você aprende de forma rápida e se adequa facilmente à
mudança de situações e prioridades;
Você gosta de estar em constante desafio;
Você é uma pessoa organizada;
Você tem uma boa comunicação escrita e oral.

Ferramentas

Como se candidatar

Para se candidatar a esta oportunidade você deve enviar
para o e-mail rh@cardosofreire.adv.br:

Vídeo currículo de, até, 3 minutos;
Currículo em formato escrito, com os seguintes dados:
nome, idade, endereço residencial, curso, período,
universidade, experiências anteriores, ferramentas que
domina.
Um texto, de no mínimo 7 e no máximo 20 linhas, sobre
por que você deseja estagiar no Cardoso Freire
Consultoria.

Prazo para recebimento de candidaturas: até 14/07/2022

Primeira fase: seleção de
candidatos por vídeo,
currículo e texto.

Segunda fase: entrevista
online com membro da
equipe do Cardoso Freire
Consultoria.

Terceira fase: entrevista
presencial com nossa CEO,
Estela Cardoso.

Processo
seletivo

Política de Privacidade

Acesse nossa Política de Privacidade aqui ou pelo endereço:
https://cardosofreire.adv.br/politicas-de-privacidade-2/.

https://cardosofreire.adv.br/politicas-de-privacidade-2/

