
 

 

Estágio na área da arbitragem empresarial.  

  

1. O estágio: 

A Câmara de arbitragem da Federasul (CAF) atua desde 2004 na 
solução privada de controvérsias empresariais no Rio Grande do Sul 
já tendo processado demandas que orbitam em vários milhões de 
dólares. Seu quadro de árbitros contempla juristas de renome nacional 
e internacional e seu novo regulamento, publicado em novembro de 
2014, adota as práticas mais contemporâneas e respaldadas para 
complexas arbitragens. 

A Câmara oportuniza a realização de estágio  para acadêmico(a)  de 
Direito e procura identificar candidatos que demonstrem: 

  

2. Características do candidato: 

- Comprometimento e iniciativa; 

- Capacidade e disposição para estudo; 

- Urbanidade e discrição. 

- Identidade com temas de direito empresarial e da arbitragem. 

  

3. Principais atividades: 

As atividades principais do estagiário, serão, ainda que não 
exclusivas: 

- auxiliar na instauração e tramitação dos procedimentos arbitrais; 

- acompanhar os processos administrativos da Câmara; 

- atender as demandas da Diretoria Executiva; 

- apoiar as atividades do Conselho Consultivo; 

- planejar, assessorar a organizar os  eventos da Câmara; 



 

 

- participar das reuniões da Divisão Jurídica; 

- auxiliar a assessoria jurídica, quando necessário. 

 

O(a) candidato(a) deve cursar Direito, em qualquer semestre, desde 
que revele vinculação ao escopo do estágio. O domínio de línguas 
estrangeiras é desejável. 

  

4. Rotina e seleção:  

A rotina de trabalho contempla o exercício de seis horas por dia 12h 
às 18h, com 15min de intervalo. 

Remuneração: R$ 700,00 + auxílio-alimentação na ordem de R$ 16,00 
dia + vale transporte, mediante vínculo com instituição de estágio. 

De preferência, que resida em Porto Alegre. 

A seleção se fará por envio para o endereço eletrônico 
secretaria.ccmapoa@federasul.com.br, até 12.03.15, de carta de 
intenção, na qual se justifique o (1) interesse pelo estágio e a (2) razão 
pela qual deva o candidato, pela sua ótica e por este edital, ser 
contratado, além de currículo com foto. 

A Câmara não devolverá e nem confirmará recebimento de 
mensagens, sendo contatados apenas os candidatos que forem 
selecionados para entrevista que deve ocorrer, a se confirmar, na 
manhã de 16.03.15. 

 

Porto Alegre, fevereiro de 2015. 

 

Prof. Dr. Eduardo Silva da Silva 

Diretor Executivo da Câmara de Arbitragem da Federasul. 

 


