
OPORTUNIDADE DE CONTRATAÇÃO

Advogado Jr.
BMA Advogados

Direito Público



Primamos pela excelência na prestação 
de serviços jurídicos, com inovação, 

ética e integridade.

O Escritório
Bambirra, Merola & Andrade

possui destacada atuação em
todo o território nacional.



Oferecemos
a oportunidade
para ingressar em
nosso time de
advogados.



Área Direito Público

1 vaga para
Advogado Jr.

Per�l desejado

 Formado entre 2018-2020

Excelente comunicação escrita

Conhecimento  em o Direito Público:
Constitucional e Administrativo.

Facilidade para trabalhar em equipe.

Capacidade organizacional, entregando
os prazos no tempo hábil e com qualidade
satisfatória.

Capacidade de redigir petições iniciais, 
contestações, réplicas e recursos, com 
conhecimento jurídico e coesão e coerência.



Procedimento para
participar do processo
seletivo
A inscrição será realizada  exclusivamente por
meio do endereço eletrônico:
 advogado@bmaadvogados.adv.br,
impreterivelmente até 11/01/2021.

O candidato deverá enviar por e-mail:

1) Currículo com foto e dados pessoais;

2) Vídeo de até 3 minutos de duracao contando 
um pouco sobre seus objetivos pessoais e 
profissionais. Envie apenas o link do vídeo (não 
anexe o arquivo no e-mail)

3) Carta explicando os motivos pelos quais se 
interessou na vaga, contando, também, sobre a 
sua trajetória até aqui.

4) Uma carta de recomendação (ou mais, se 
tiver), de pessoa da área jurídica, contendo nome 
e telefone para contato.

5) Histórico de notas da faculdade.

6) Declaração de que aceita participar do 
presente processo seletivo, tendo ciência de que 
não há sigilo garantido neste processo seletivo, 



exceto em relação a dados sensíveis do 
participante, sendo, portanto, permitida a 
divulgação de dados pessoais, especialmente 
nome e imagem, a critério do BMA Advogados, 
sempre com finalidade diretamente ligada ao 
processo seletivo (cf. LGPD - Lei Federal n.º 
13.709/2018 - pode ser enviado no corpo do 
email).

* Todos os arquivos deverão ser enviados em 
formato PDF, exceto o link do vídeo, que poderá 
ser enviado por qualquer plataforma de acesso 
público (não será divulgado)

Cronograma provável

1 - Recebimento das inscrições - 11/01/2021
2 - Seleção preliminar - 12/01/2021
3 - Provas técnicas e de perfil - 14/01/2021
4 - Entrevistas - a partir de 15/01/2021

* Qualquer caso omisso deverá ser enviado
junto com o email de inscrição, e será avaliado
pelos Sócios.




