
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Major Vital Bandeira de Melo, 46, Vila 

Constança – CEP 02258-260 - SP 

11 2501 5207 | 11 38266-2299 

juliana.costa@saadv.adv.br 

www.saadv.adv.br 

Sá & Alves Advogados 

canal_sa_oficial 

Canal S&A 

Sá & Alves Advogados 

JULIANA LIMA COSTA 

ADVOGADA 

Membro da banca S&A ADVOGADOS, 

especialista em direito empresarial e 

contratos. 

EXPERIÊNCIA 

S&A ADVOGADOS. Advocacia. Assessoria e consultoria em direito 

empresarial, contratos, direito trabalhista e contencioso trabalhista. 

08-2018 até a presente data. 

CPTM. COMPANHIA PAULISTA DE TRÊS METROPOLITANOS. 

Estágio. Serviços de suporte ao departamento jurídico, gestão de 

publicações, controle de prazos e audiências, gestão de 

pagamentos, diligências e controle de documentos diversos. 08-

2015 a 06-2017. 

AMARAL & BARBOSA ADVOGADOS. Estágio. Diligências, gestão de 

acordos judiciais, controle de pagamentos, articulação de guias 

judiciais próprias, controle de prazos e audiências e controle de 

documentos diversos. 03-2015 a 08-2015. 

ADVOCACIA HERNANDES BLANCO. Auxiliar Jurídico. 

Acompanhamento e análise de decisões judiciais, análise e 

alimentação de sistemas internos, gestão de controle de prazos e 

audiências e controle de documentos diversos. 07-2011 a 03-2015. 

FORMAÇÃO 

EPD. Escola Paulista de Direito. Pós-Graduação. Especialização “latu 

sensu” em Direito Contratual. [Em progresso. Conclusão em 06-2021.] 

FMU. Faculdades Metropolitanas Unidas. Curso Superior. Bacharel 

em Direito. 06-2017. 

ETEC. Professor Horácio Augusto da Silveira. Curso Técnico. 

Administração de Empresas. 12-2010. 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

INSTITUTO GAS. Grupo de Atitude Social. Coordenadora GAS em 

comunidades. O GAS promove a ressignificação de vidas 

vulneráveis assistindo pessoas em situação de rua, famílias em 

comunidades de extrema fragilidade social e animais em situação 

de risco. 

 

 

https://www.linkedin.com/company/s%C3%A1-&-alves-advogados/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/canal_sa_oficial/
https://www.facebook.com/saadv.adv.br/?view_public_for=977767649018605


 

 
 
 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

No GAS promovemos a arrecadação e distribuição de insumos 

diversos par atender necessidades básicas de pessoas e animais 

vulneráveis, com a meta de restabelecer a saúde, a higiene, a 

alimentação e a dignidade destas pessoas, em ações que ocorrem 

quinzenalmente em locais de extrema pobreza. 

OLÍMPIADAS RIO 2016. Atendente. Atendimento ao público em 

geral, controle de acesso e direcionamento da imprensa e atletas. 

 

 

 

HABILIDADES 

▪ Pensamento crítico e resolução criativa de problemas 

▪ Busca constante por conhecimento 

▪ Dedicada ao trabalho 

▪ Proatividade 

▪ Persistente  

▪ Determinada 

▪ Responsável 

 


