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EDUKACJA 
 
03.2010 – 07.2015    Wydział Prawa, Universidade Federal Fluminense                                     Niterói, Brazylia 

    Studia licencjackie, program: prawo 
     Główne obszary nauczania: prawo procesowe, ustawodawstwo, socjologia 

09.2013 – 02.2014    Wydział Prawa, Universität Wien                                                                    Wiedeń, Austria 
Program wymiany studenckiej 
Główne obszary nauczania: prawo międzynarodowe, prawniczy j. angielski,  
M&A, prawa człowieka 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
04.2013 – 08.2013    KANCELARIA PRAWNA DERRAIK & MENEZES           Rio de Janeiro, Brazylia  

 Stażysta 
 Obsługa prawna podmiotów międzynarodowych działających w Brazylii, odpowiadanie na 

pytania prawne klientów, udzielanie im pomocy prawnej, rozwiązywanie problemów, 
rozwijanie strategii dla licznych przedsiębiorstw z Ameryki Północnej I Europy.  

 Prawo handlowe i gospodarcze, prawo podatkowe, projekty i tłumaczenia 
międzynarodowych umów. 

 
02.2012 – 04.2013    KANCELARIA PRAWNA SERGIO BERMUDES           Rio de Janeiro, Brazylia 

 Stażysta 
 Praca nad ponad 40 sprawami sądowymi w j. portugalskim, umowy w j. angielskim, 

przygotowywanie argumentów i strategii, a także weryfikowanie ich zgodności w prawem 
krajowym 

 Pisanie pism, rozwiązywanie problemów i rozwijanie strategii, współpraca z podmiotami 
publicznymi i urzędami. 

 
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI I OSIĄGNIĘCIA 
 

 CERTYFIKATY 
 Certyfikat potwierdzający zdanie Narodowego Egzaminu do Rady Adwokackiej (2015)  
 Certyfikat ukończenia trymestralnego kursu języka niemieckiego – Uniwersytet W iedeński 

(2014)  
 Dyplom ukończenia Kursu Zaawansowanego J. Angielskiego - IBEU (2008) 
 
UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE 
 Excel, PowerPoint, W ord 
 
JĘZYKI OBCE 
 J. portugalski - ojczysty 
 J. angielski – biegle w mowie i w piśmie 
 J. hiszpański – poziom bardzo dobry w mowie i w piśmie  
 J. niemiecki – poziom podstawowy 
 J. polski – poziom podstawowy 
 
ZAINTERESOWANIA 
 Muzyka  
 Kino i telewizja 
 Literatura 
 Internet, komunikacja 
 Sport 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 


