
ARTUR TESOTO 

e-mail: tesotoartur@gmail.com 

celular: (19) 9 9243-5513 / (19) 9 9410-0540 

 

Cargo pretendido: Assistente Jurídico. 

Objetivo: Busco oportunidade na área jurídica para que possa continuar desenvolvendo 

habildades e adquirindo conhecimentos, na medida em que, igualmente, possa contribuir 

com a equipe compartilhando e aplicando os resultados das experiências adquiridas por 

mim até o momento. 

Escolaridade:  

• Graduado em Direito (2016/2020) - Faculdade de Direito de Itu – FADITU. 

• Pós-graduando em Direito Acidentário (2021/2022) - Faculdade Legale 

Educacional. 

Experiência profissional: 

• Tribunal de Justiça de São Paulo - outubro de 2018 a outubro de 2020. 

Função: Estagiário Jurídico - Ofício Cível, Central de Mandados e Execução Fiscal. 

Principais atribuições: Elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, 

cumprimento de processos, controle e organização de arquivo de processos, juntada 

de documentos em autos físicos e digitais, atendimento ao público interno e externo, 

assim como a advogados e procuradores. 

• Advocacia Pires de Camargo - janeiro de 2014 a outubro de 2018 

Função: Estagiário Jurídico - Áreas Cível, Família e Sucessões e Trabalhista. 

Principais atribuições: Elaboração de petições iniciais, contestações e manifestações 

em geral, petições de juntada e recursos para tribunais superiores, pesquisa de 

doutrina e jurisprudência, atendimento ao público, controle e organização de arquivo 

e cadastro de clientes e processos, análise de publicações e agendamento de prazos, 

além de rotinas administrativas em geral. 

Conhecimentos em informátiva: Pacote Office - Windows 10, experiência com sistemas 

E-saj e Pje. 

Habilidades pessoais: Ótima comunicação escrita e oral, comportamento organizado e 

comprometido, posicionamento dinamico e assertivo ao lidar com situações de pressão, 

apurado senso de urgência, visão empreendedora e capacidade para trabalhar em equipe. 

Diferenciais: Experiência sólida em contencioso envolvendo contratos e 

responsabilidade civil, além de recuperação de crédito. Aprovado no exame da OAB 

durante a graduação. Habilitação nas categorias A/B e disponibilidade para viagens. 


