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Programa de Intercâmbio 
 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Bar Council of England & Wales e 

Law Society of England & Wales. 

17 de novembro a 12 de dezembro de 2014 – Londres, Inglaterra 

 

Processo Seletivo 
1 . Objetivos do Programa 

 

O Programa de Intercâmbio para Advogados tem por objetivo: 

 

 Aumentar o conhecimento dos participantes sobre o funcionamento do sistema 

jurídico e da advocacia inglesa; 

 Oferecer aos advogados um melhor entendimento do mercado jurídico inglês e quais 

oportunidades ele oferece; 

 Facilitar os contatos profissionais entre os intercambistas; 

 Criar uma rede de advogados que podem formar a base de outros projetos; e 

 Criar uma rede de alumni e desenvolver novos canais para utilizar a familiaridade dos 

profissionais com a Advocacia dos países em questão. 

 Aprofundar o relacionamento entre os parceiros, que auxiliariam tanto no 

desenvolvimento de oportunidades de negócios quanto na cooperação nos padrões 

profissionais. 

 

2. Resumo do Programa 

 

O referido Programa não é remunerado e não configura vínculo empregatício. O Conselho 

Federal da OAB e as Ordens Inglesas não se responsabilizam por quaisquer gastos referentes 

à passagem, hospedagem, alimentação, deslocamentos terrestres e seguro saúde. Tais 

despesas deverão ser custeadas pelos candidatos selecionados ou pelos escritórios em que 

trabalham. 

 

O programa terá a duração de cinco semanas, entre os dias 17 de novembro a 12 de dezembro 

de 2014,  com uma pequena parte acadêmica no início, uma ou duas semanas em escritórios 

de solicitors e duas semanas nas barristers’ chambers.  
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As Ordens inglesas receberão até dez advogados brasileiros, por meio de um programa 

competitivo de seleção. 

 

Programa introdutório – Informações iniciais em Londres  

 

O programa começará com uma introdução de um dia sobre o programa, o Bar Council, a 

Law Society e sobre o trabalho de barristers e solicitors.  

 

Programa introdutório – Programa acadêmico  

 

A parte acadêmica do programa será providenciada por uma das Faculdades de Direito em 

Londres. Será um programa de três a quatro dias no início do intercâmbio, desenhado 

especialmente para o programa de intercâmbio.  

 

A programação acadêmica terá segmento com a alocação dos participantes em escritórios de 

solicitors, por uma ou duas semanas, e em barristers’ chambers, por duas ou três semanas. 

Um Solicitor e um Barrister serão designados mentores, e auxiliarão nas atividades durante o 

período.  

 

A cada semana haverá um seminário à noite sobre temas importantes. Os semanários serão 

dados por solicitors ou barristers. O foco dos seminários serão temas de natureza 

internacional e comercial, habilidades jurídicas, tais como representação e negociação, bem 

como habilidades administrativas, tais como administração de escritórios e marketing. 

Contudo, dependendo do interesse dos participantes, tópicos como fraudes, corrupção, direito 

público internacional, etc. poderão ser incluídos.  

 

Os participantes serão estimulados a participar de outros seminários, por exemplo, seminários 

da COMBAR, da Chancery Bar Association, da Law Society Specialist Divisions, do London 

Shipping Law Centre, do LCIA etc. 

 

Programa Social 

 

O programa social poderá incluir recepção de boas vindas, almoço na The Social Inns of 

Court, coquetéis nos escritórios e cerimônia de despedida, com o objetivo de que os 

participantes formem amizades e façam contatos profissionais em ocasiões informais. 

 

3. Seleção dos participantes 

 

A primeira etapa de seleção será realizada pelo Conselho Federal da OAB, por meio de sua 

Comissão Nacional de Relações Internacionais, que receberá, via e-mail, a documentação dos 

advogados interessados em participar do referido Programa de Estágio, conforme 

informações abaixo. 

 

Essa pré-seleção não significa aceitação do candidato ao programa de intercâmbio e de 
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nenhuma forma restringirá as Ordens Inglesas na escolha final do participante ao 

intercâmbio. 

 

A seleção final será feita pelo Bar Council e pela Law Society baseada na inscrição original e 

através de entrevista por vídeo conferência. 

 

Ao término do Programa de Estágio os candidatos selecionados deverão encaminhar ao 

Conselho Federal da OAB relatório das atividades desenvolvidas durante o período do 

programa. O participante terá até o dia 28 de janeiro de 2015 para enviar o relatório à OAB. 

  

Os candidatos que não forem selecionados serão informados, por email, na data provável de 

30 de setembro de 2014. 

 

Critérios mínimos:   

 

3.1 Nacionalidade brasileira; 

3.2 Ser advogado com inscrição regular na OAB e ter entre dois e dez anos de experiência 

profissional como advogado, na data da inscrição. 

3.3 Excelente habilidade oral e escrita em inglês, comprovada por nota total de 6.5 ou mais 

no IELTS, preferencialmente com 6.0 ou mais em cada teste. 

3.4 Ter experiência em uma ou mais áreas relevantes na relação Brasil - Reino Unido, grande 

motivação e habilidade de adaptação. 

3.5 Trabalhar em escritório de Advocacia ou assessoria jurídica de empresa brasileira, e ter o 

apoio de seu escritório ou empresa para participar do programa. Para que se obtenha 

apoio suficiente dos escritórios e câmaras em Londres, será essencial que os candidatos 

sejam de entidades do setor privado com demandas possíveis ou existentes de serviços 

jurídicos internacionais. 

  

É desejável que os advogados: 

 

 Representem um número balanceado de homens e mulheres;  

 Tenham experiência em áreas relevantes do Direito; 

 Tenham grande interesse e preferencialmente experiência em trabalhos internacionais. 

 Tenham excelente habilidade comunicativa, saibam trabalhar em equipe, flexibilidade e 

motivação para aprendizado; 

 Tenham grande motivação pessoal e habilidade de adaptação; e 

 Demonstrem comprometimento contínuo na participação do desenvolvimento do 

sistema jurídico brasileiro. 

 

4. Documentos para candidatura  

 

4.1 Curriculum Vitae em português e inglês; 

4.2 Carta de motivação, em português e inglês, justificando o interesse em participar do 
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referido Programa, o potencial benefício da conclusão do Programa para o candidato e 

para o respectivo escritório de advocacia (se o candidato estiver vinculado a algum 

escritório); 

4.3 Uma ou mais cartas de recomendação, em português e inglês, subscritas por profissionais 

com supervisão direta sobre o candidato; e 

4.4 Documentos que comprovem os requisitos mencionados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 

acima. 

  

A documentação acima descrita deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico 

ri@oab.org.br com cópia ao oab.international@gmail.com, no período compreendido entre 

26 de junho a 20 de julho de 2014. Com o título do email: “Seleção Programa UK. Nome 

do candidato.”  

 

6 Informações gerais 

  

6.1. Período do Programa: 17 de novembro a 12 de dezembro de 2014; 

6.2. Vagas: até dez; 

6.3 Maiores informações: 61 2193.9624, ri@oab.org.br;  

6.4 Período de inscrição: 26 de junho a 20 de julho de 2014. 
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