MARIA CHRISTINA ALVARENGA DE ARAUJO
Casada, 02 filhos, brasileira
E-mail: christina@faes.org.br

OBJETIVO
Assessoria jurídica/Advocacia.
PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
Experiência como advogada na área Jurídica de uma empresa de grande porte
por mais de cinco anos, com atuação direta no contencioso judicial com
volume expressivo de ações, em que sobressaem os feitos contenciosos nas
Justiças Cível e Trabalhista, com ênfase do trabalho profissional na Área do
Direito Rural, contencioso administrativo, cobrança e consultivo em geral
(contratos e pareceres), crédito rural.
Aptidão para trabalhar em equipe, com público e para gerenciar
colaboradores diretos.
Experiência no gerenciamento de escritórios terceirizados.
Agilidade, criatividade e visão estratégica para redução de custos.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo –
FAES ...........Abril/99 até presente data.
Cargo: Coordenadora do Jurídico e Sindical
Advogada do Contencioso/Administrativo da Justiça Cível e Trabalhista,
com o acompanhamento de processos e prazos, consultoria, elaboração de
petições, pesquisas, relatórios, rotinas administrativas diversas, realização de
audiências, elaboração de pareceres, análise e elaboração de contratos em
geral. Coordenação da arrecadação da cobrança da Contribuição Sindical
Rural no Estado, tanto normal, extrajudicial e judicialmente
• UNIMED ESPÍRITO SANTO ........................ Janeiro/97 a Março /98
Estágio com enfoque no direito empresarial destaque para
acompanhamento processual de ações em fóruns, elaboração de defesas

administrativas, elaboração de respostas aos ofícios judiciais e
extrajudiciais.
• PROCON ESPÍRITO SANTO ........................................1996/1997
Estágio com enfoque no direito do consumidor, com enfoque no atendimento
pessoal aos consumidores, elaboração dos processos administrativos e
atendimento telefônico referente à relação de consumo.
FORMAÇÃO
Pós-Graduação em Direito Civil e Processual Civil – Centro
Universitário de Vila Velha ........................................conclusão em 2001
Graduação em Direito - UVV.........................conclusão em junho 1999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
• Conhecimento na área de informática (Windows, Word, Excel, Internet,
Intranet, Powerpoint, Access).
• Inglês: básico.
• Veículo Próprio - Carteira de Habilitação. OAB/ES nº 9208

