RAQUEL BOSSAN
Brasileira, solteira
Contato: quelbossan@hotmail.com

FORMAÇÃO




Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); de
2011 a 2015.
Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho (Escola
Paulista de Direito - EPD), de 2016 a 2017.
Curso “Novo Processo Civil – Teoria e Prática” (Damásio Educacional,
2017)

IDIOMAS




Inglês – Avançado pela instituição CCAA (Conclusão em 2009);
Espanhol – Intermediário pelo Laboratório de Línguas/IRCH da UEL. (de
julho/2011 a julho/2012).
Italiano- Básico 3 pelo Laboratório de Línguas/IRCH da UEL (de
dezembro/2012 a julho/2013)

INFORMÁTICA


Conhecimentos básicos em Excel, Prezi, e avançados em Word,
PowerPoint.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL






Trabalhou voluntariamente (4 horas semanais em horário não comercial)
na área de Comunicação e Auditoria da AIESEC, organização
internacional universitária de intercâmbios e responsabilidade social, em
Londrina (experiência com hispano hablantes), entre 2011 e 2012;
De julho/2012 a maio/2014, estágio na 1ª Vara Criminal de Londrina.
De julho/2014 a janeiro/2015, estágio na Procuradoria Seccional da
Fazenda Nacional de Londrina.
De fevereiro/2015 a fevereiro/2016, estágio no Ministério Público do
Trabalho em Londrina.





De fevereiro/2016 a junho/2016, assessoria jurídica no Escritório
Yamamoto Advogados (cível, trabalhista e previdenciário), em
Londrina/PR;
De junho/2016 até o presente momento, advogada no escritório Gimenez
& Advogados (advocacia trabalhista bancária especializada), em São
Paulo/SP.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS








Participou de atividades extracurriculares na área de esporte, na área
cultural e científica, bem como em programas de voluntariado e
sustentabilidade, desenvolvidos pelo Grupo Bradesco S/A, durante o
ensino médio e fundamental;
Trabalhou voluntariamente no período de um semestre em uma
biblioteca voltada para crianças de comunidades carentes na cidade de
Osasco-SP, em 2009;
Trabalhou voluntariamente, como Diretora e Secretária Executiva no
Centro Acadêmico Sete de Março (Direito- UEL), em 2013 e 2015;
Organizou, junto ao Centro Acadêmico Sete de Março, a 51ª e 53ª
Semana Jurídica da UEL, em 2013 e 2015, respectivamente;
Trabalhou como monitora no X Congresso Brasileiro de Direito
Constitucional e Cidadania, em Londrina/PR.

