
 

 

Chirlei Aparecida de Freitas        

 

Rua Maria Lucia Rodrigues da Silva, 25; 

Bairro Jardim Europa, 

Jandira, SP 

 (11) 4619-5346 / (11) 98079-8515 

chirlei_hotmail.com 

chirlei.freitas@adv.org.br 

32 anos  Brasileira  Solteira 

 

Profissão:  Advogada- OAB/SP 362078  

Síntese de Qualificações   

• Atuação na área Jurídica na avaliação de provas documentais e orais, e Cíveis, 

elaboração de recursos. 

• Responsável por promover a defesa da empresa e de clientes em todas as ações, 

reunir os documentos correspondentes, instruir testemunhas e prepostos e elaborar 

as ações a favor. 

• Apresentação de pareceres, acompanhamento de processos e elaboração de 

notificações judiciais e extrajudiciais, realizando acordos amigáveis ou promovendo 

ações judiciais. 

• Desenvolvimento de teses e redação de documentos para defesa do cliente, 

viabilizando o encerramento dos processos. 

 

Formação Acadêmica 

Graduação em Direito – 2010 a 2014 

Universidade Paulista- UNIP- SP 

 

 

 



 

 

Idiomas  

Inglês – Intermediário  

Espanhol – Intermediário  

 

Experiência Profissional 

 

24/03/2014 a 03/10 2014- Estagiária Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região- 

1 vara do Trabalho de Jandira/ SP 

Atividades: 

• Auxílio no setor de Distribuição,  

• Atendimento ao Público, prestação de informações; 

• Minuta de Sentença de Homologação de Cálculos; 

• Verificação de Pressupostos de admissibilidade recursal, 

• Recebimento de processo advindos da instância superior, com a devida 

regularização no sistema interno da Secretaria; 

• Arquivamento provisório e definitivo de processos; 

• Notificações das Partes- no sistema SAP-1-TRT 

• Cadastramento de petições protocoladas 

 

11/2015- atual Jornalista- Jornal Expresso Regional 

• Elaboração de matérias referentes as editorias de: Jurídica, entretenimento e 

cultura; 

 

06/02/2015- atual Advogada Autônoma  

• Atuação na avaliação de provas documentais e orais, e elaboração de ações 

trabalhistas e eleitorais; 



 

 

• Emissão de pareceres sobre legislação trabalhista, eleitoral e partidária em 

vigor; 

• Acompanhamento de datas do calendário eleitoral; 

• Assessoria jurídica em propagandas, direito de resposta, publicações, 

divulgações e pesquisas vinculadas à partido e candidato; 

• Consultoria de conduta de agentes públicos e representação eleitoral. 

 

04/07/2015 a 30/12/2016- Diretora Municipal de Indústria e Comercio- 

Jandira/SP 

• Atendimento aos munícipes; 

• Atendimento a empresários e empreendedores, 

• Auxilio jurídico ao Procon; 

• Acompanhamento das atividades do Banco do Povo; 

• Acompanhamento das atividades de emissão de documentos; 

• Contato e relacionamento com o Ministério do Trabalho. 

 

2006-2012-  Experiências anteriores 

• Recepcionista- Empresa Fazenda Penalva- MG 

• Atendente de loja- Óticas Viana- MG 

• Promotora de vendas- Café Donalice 

• Promotora de vendas- Alimentos Aymoré 

• Atendente de caixa de supermercado 

• Operadora de pedágio- CCR 

 

 

 


