Curriculum Vitae

Priscilla Maria Guimarães Borges Douberin
Advogada, brasileira, casada, 29 anos

FORMAÇÃO
Bacharela no curso de Direito pela Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP) – 2012.1
EXPERIÊNCIAS
FRANÇA ADVOGADOS – ADVOGADA

Realização de audiências em Varas cíveis, Juizados cíveis. Atuação na área cível com
recuperação de crédito, direito do consumidor, família e sucessões.
Redação de peças, realização de relatório, acompanhamento processual e consultorias.
URBANO VITALINO ADVOGADOS - ADVOGADA – 7 meses
Realização de pareceres e elaboração de peças processuais.

Queiroz Cavalcanti Advogados – ADVOGADA – 6 meses
Realização de audiências em Varas cíveis, Jiuizados Federais e Cíveis. Redação de peças,
realização de relatório, leitura de publicação, acompanhamento processual,
agendamento de prazos e realização de protocolos virtuais (CRETA, PJE,PROJUDI, EPROC e E-SAJ).
Siqueira Castro Advogados – ADVOGADA- 1 ano e 4 meses
Realização de audiências em Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis. Redação de peças,
realização de relatórios e acompanhamento processual, agendamento de prazos e
realização de protocolos virtuais (PJE).

6ª Vara Civel do Tribunal de Justiça de Pernambuco – ESTAGIÁRIA - 11 meses
Realização de serviços de gabinete, redação de sentenças, bem como, realizando
serviços de cartório, passando por todos os setores.

Escritório Aluísio Xavier Advogados e Consultores – ESTAGIÁRIA - 1 ano e 6
meses
Realização de audiências em juizados especiais, bem como, na justiça comum, na
qualidade de preposta. Acompanhamento processual e redijindo peças.
Realização de trabalho para a AACD, por meio de redação de peças e acompanhamento
processual na justiça comum.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES ACADÊMICAS
• Participação na 6ª Semana de Integração Universidade Católica e Sociedade – XXVI
Palestra: 20 anos de Constituição – 2008, com carga horária de 10 horas.
• Participação na 7ª Semana de Integração Universidade Católica e Sociedade – XXVII
Semana de Criminologia e Ciências Afins: Violência e Segurança Pública – 2009, com
carga horária de 15 horas.
• Participação na Caravana da UNE - 2008, realizada na UNICAP, com carga horária de
10 horas.
• Participação na Jornada de Estudos Jurídicos, Jubileu de Ouro do Curso da
Universidade Católica de Pernambuco, com carga horária de 20 horas.
• Participação no 2º Congresso Pernambucano de Direito Civil, com o tema “Miradas
sobre o Direito Civil contemporâneo”, com carga horária de 24 horas.
• Participação no 1º Congresso internacional de ciências criminais e democracia –
Agosto/ 2010, com carga horária de 20 horas.
• Intercâmbio para os Estados Unidos, com o objetivo de aprimorar o inglês, na cidade
de Boston- MA, pelo período de 2 meses – 2012/2013
• Curso preparatório para a Procuradoria Municipal e Estadual - ATF cursos jurídicos
• Participação na Conferência Estadual de Advocacia organizada pela OAB/PE - 08/2014
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Curso de inglês intermediário no Curso de línguas Embassy CES Boston/ EUA –
2012/2013.
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