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Cel: (19) 99380-4632, contato: rafaelmissiato@hotmail.com, 22 anos, brasileiro, solteiro.
Rua Alexandre Levi, 100, Cambuci – São Paulo – SP. CEP: 01520-000.

Objetivo


Estágio em escritório de advocacia buscando ampliar o conhecimento teórico aliado
ao prático. Visando assim, o crescimento, experiência e aperfeiçoamento
profissional.

Formação Acadêmica


Ensino superior – Direito- FMU, 5º semestre, noturno (previsão de conclusão 2023)



Ensino superior – Direito- PUCCAMP, 1º e 2º semestre (2019)



Ensino Médio Regular – Ignez Giaretta (conclusão Dezembro/2017).



Ensino Fundamental – Nelson Fernandes (Conclusão Dezembro/2013)

Experiência Profissional


Lacaz, Martins, Perreira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados– Estágiário na
área de Direito Contencioso Tributário – 02/2021 – Até o momento.

Principais atividades realizadas: Acompanhamento de movimentação de carteira de
processos em massa, petições simples e realização de memo morto.


Lefosse Advogados- Estagiário na área de Banking & Finance- 02/ 2020 – 02/2021
o Principais atividades realizadas: organização de documentos, pesquisa de
jurisprudência, mapeamento de ofícios, ofícios circulares, instruções,
pronunciamentos da CVM e manifestações em operações na ANBIMA e em
tribunais. Auditoria para operações de mercado de capitais, back-up de
material publicitário, controle de back-up, chedocumentação e prospecto.
Realização de minutas, consolidações, memoriais de silêncio, WGL, sumário,
prospecto, contrato de escrituração, contrato de distribuição, contrato de
cessão, operações nas instruções da CVM nº 476 e 400, dealannouncement
tanto em inglês quanto em português.


Kestener, Granja, Vieira Advogados – Estágiário nas áreas de Direito Trabalhista,
Societário e Life Science – 09/2019 até 01/ 2020.
o

Principais atividades realizadas: vistas processuais, auxílio em confecção de
memorial trabalhista, protocolo, organização de documentos, confecção de
artigo, acompanhamento de PEC e PL.

Idiomas
o

Inglês avançado

o

Times idiomas 2019 – até o momento

o

Wizard 2018

Experiência Complementar
o

Pacote office completo -(Word, Excell e Power Point)

o

Curso FGV – Conhecendo o sistema tributário

o

Curso FG – Noções preliminares de Direito Tributário

