Ingrid Sora
tel: (11) 98588-7593 (whatsapp) / 5973-0387 - e-mail: ingridsora@me.com
end: Interlagos, São Paulo idade: 25 anos

Advogada inscrita nos quadros da OAB/SP sob nº 405.940

Formação Acadêmica


Graduação em Direito - Universidade Presbiteriana Mackenzie (concluída em
dezembro/2017)



Aluna especial no Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social
do programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo na matéria
"Saúde, ambiente e trabalho: novos rumos da regulação jurídica do trabalho I"
(janeiro/2019 - junho/2019)

Experiências Profissionais


Pereira Pulici Advogados Associados - Advogada Júnior (março/2018 até
agora) - Atuação em Direito do Trabalho - Experiência com carteira de
processos estratégicos e de massa. Atividades: redação de peças processuais,
realização de pesquisas jurisprudenciais e produção de relatórios e pareceres;
acompanhamento processual; realização de audiências (São Paulo e outros
estados); acompanhamento de perícias; e atualização de provisão.



Instituto Alana (Programa Criança e Consumo) - Estagiária (julho/2016 a
dezembro/2017) – Atuação nas áreas de Direito do Consumidor e Direito da
Criança. Atividades: redação de peças processuais, pesquisas jurisprudenciais
e produção de relatórios; acompanhamento de processos, principalmente
Ações Anulatórias e Ações Civis Públicas; produção de Representações,
Notificações; contato com órgãos públicos que atuam com o Direito do
Consumidor e Direito da Criança; auxílio na organização de eventos jurídicos;
organização do sistema; e realização de acompanhamento processual.



Alexandre de Moraes Advogados Associados - Estagiária (janeiro/2016 a
julho/2016) - Atuação nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Administrativo,
Direito Eleitoral, Recuperação Judicial (Administrador Judicial) e Cível.
Atividades: auxílio na produção de pareceres; realização de acompanhamentos
processuais, pesquisas jurisprudenciais e redação de peças processuais; e
acompanhamento de julgamentos.



PROTESTE - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Estagiária
(janeiro/2015 a janeiro/2016) - Atuação nas áreas de Direito do Consumidor e
Relações Governamentais / Subáreas: Direito à Saúde, Direito Digital, Serviços
Públicos, Serviços Privados e Direito Bancário. Atividades: produção de
pesquisas jurisprudenciais e redação de peças processuais; contato com
associados; produção e encaminhamento de Representações e Notificações
Extrajudiciais; acompanhamento de Ações Civis Públicas, Ações Anulatórias e
Projetos de Lei; realização de conciliações extrajudiciais entre associados e
fornecedores; e auxílio na organização de eventos.

Qualificações


Inglês avançado (Cultura Inglesa) e Certificação Cambridge FCE - English
Qualification B2 (2019)



Experiência com Microsoft Office e sistemas ProJuris, Themis, LegalOne,
Espaider, Lysis e Tedesco



Experiência em protocolo e acompanhamento processual nos sistemas PJe, eSAJ, SISDOC e e-DOC

Demais Atividades


Realização do curso "Prática forense da advocacia trabalhista" (CERS 2019)



Ganhadora do Prêmio TCC do 2º semestre de 2017 da Universidade
Presbiteriana Mackenzie com o tema: "Consumismo e infância: proteção da
criança na mídia e frente à publicidade infantil"



Integrante do Núcleo de Pesquisa e Extensão "O trabalho além do direito do
trabalho" - Universidade de São Paulo / Departamento de Direto do Trabalho
(desde 2019)



Integrante da Comissão de Direitos Infantojuvenis da OAB/SP (desde 2019)



Palestrante no evento "Publicidade infantil e youtubers mirins: de criança
para criança" da OAB/SP (agosto/2019)

