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Síntese de Qualificações 

Objetivo: ADVOGADO 

 

 Atuação na área Jurídica na avaliação de provas documentais e orais, realização 
de audiências Trabalhistas, Penais e Cíveis, elaboração de recursos e contestação 
de ações. 

 Atuação em processos de matéria relacionada ao direito ambiental e mineral. 

 
 

 Apresentação de pareceres, acompanhamento de processos. 

 
 Desenvolvimento de teses e redação de documentos para defesa do cliente. 

 

Formação Acadêmica 
 
 

Centro Universitário do Distrito Federal - UDF - Bacharel em Ciências Jurídicas - 
Término do curso no segundo semestre de 2009. 

 
 

Escola Normal de Brazlândia – Professor de ensino fundamental – Término no 
segundo semestre de 2000 

 

Experiência Profissional 
 
 

Defensoria Pública do Distrito Federal – Núcleo de atendimento Brazlândia. 

Cargo: Colaborador 

mailto:thiagosouzacosta_@hotmail.com


2015/2018 
Instituto Técnico Educacional Madre Tereza 

 
Cargo: Professor do curso Técnico em segurança do trabalho. 

 
Matérias ministradas: Ética profissional – Responsabilidade civil, Penal e 
Profissional – Direito constitucional, Penal, civil, Legislação trabalhista e 
Previdenciária – Responsabilidade Social. 

 
 

Referências: Eduardo Freitas Sampaio (coordenador técnico), telefone: 3355-5772. 

 
 

24/04/2009 
CEF – Caixa Econômica Federal – GETEN – Gerência Nacional de Jurídico 
contencioso. 

 
Atividade desempenhada: 

 

Estagiário - Analise de processos onde a CEF é parte, especificamente 
relacionados ao financiamento de imóveis e reparação de danos, elaborações das 
peças recursais referentes à fase processual especial, ligada aos processos nas 
instâncias do STJ e STF. 

 
Elaboração de memoriais para sustentação oral no STJ e STF, elaboração de notas 
jurídicas ao colegiado GETEN/ CEF. 

 
05/2006 à 05/2008 
TJDFT – tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – 1º JECG de 
Brazlândia DF. 

 
Atividade desempenhada 

 
Conciliador – Atuei como conciliador formulando e revisando os acordos 
homologatórios das audiências de matéria cível e penal. 

 
Estagiário – Atividades referentes ao estágio, produção de petições (iniciais), 

intimações, analise de processos. 

 
 

Thiago Pereira de Souza da Costa 
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