SELEÇÃO DE ESTÁGIO
LPN Advogados
Edital para seleção de estagiário(a) em Direito para atuação na área cível desta banca,
conforme a seguir:
1. Indispensável que o(a) candidato(a) à vaga de estágio conheça os propósitos e
valores da banca Lara, Pontes & Nery Advogados (disponíveis na home page
www.lpn.adv.br) e possua consigo sólidos princípios de ética e lealdade.

2. Para concorrer, o candidato deve observar o seguinte:












Esteja matriculado no 5º, 6º ou 7º período do curso de Direito de instituição de
ensino pública ou particular autorizada pelo Ministério da Educação;
Demonstre interesse pelas atividades advocatícias;
Tenha proatividade;
Tenha habilidade de relacionamento interpessoal;
Tenha postura profissional;
Tenha predisposição a reciclar e ampliar os seus conhecimentos;
Tenha espírito de equipe e aptidão para trabalhar em grupo;
Tenha capacidade de planejamento de carreira no curto, médio e longo prazo;
Tenha domínio absoluto da língua portuguesa;
Tenha conhecimentos da língua inglesa e, desejavelmente, de uma terceira
língua;
Tenha boa capacidade de argumentação, escrita e verbal.

3. Serão realizadas avaliações de caráter eliminatório em 03 (três) etapas: (1ª
etapa) prova escrita; (2ª etapa) dinâmica de grupo; e (3ª etapa) entrevista.
Obs.: a segunda etapa poderá ser dispensada, dependendo do número de
aprovados na prova escrita.
4. Na prova escrita poderão ser abordados assuntos do direito civil, direito
processual civil, direito constitucional, direito ambiental, direito tributário, direito
consumerista, direito imobiliário, direito notarial, direito regulatório,
contemporaneidade, história (mundial, nacional e estadual), antropologia,
sociologia, ética, filosofia e lógica.
5. Na entrevista será concedido ao candidato tempo de até 2min30s para que faça
uma rápida apresentação aos membros do Escritório (elevator pitch), bem como
para que o candidato exponha o que sabe sobre a cultura ou a história do
escritório, a forma de atuação da banca e como ele (Candidato) poderá acrescer
algo de positivo que justifique a sua escolha. A depender do caso, perguntas
adicionais poderão ser feitas pela equipe do Escritório.
__________________________________________________________________________________________

 Interessados deverão enviar currículos para o e-mail: contatos@lpn.adv.br
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