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Vaga de Estágio - Comércio Internacional 
  

Sobre a UNO: 
 Consultoria especializada em comércio internacional sediada em São Paulo/SP 
 Atuação principalmente em processos de defesa comercial (dumping e subsídios) no 

Brasil e no exterior, bem como em processos de alteração tarifária 
 Equipe composta por profissionais de diversas formações (Direito, Relações 

Internacionais, Economia, Administração de Empresas) 
  
  

Descrição das atividades: 
 Acompanhamento de publicações no Diário Oficial da União 
 Acompanhamento de autos processuais (brasileiros e estrangeiros) 
 Tradução e formatação de memorandos e decisões (português/inglês) 
 Auxílio na elaboração de estudos e peças apresentados em investigações de dumping e 

de subsídios, bem como em avaliações de interesse público 
 Auxílio no desenvolvimento de petições de alterações tarifárias, permanentes e 

temporárias 
 Coleta e análise de dados estatísticos de comércio exterior 
 Pesquisa de temas ligados a comércio exterior e OMC (Organização Mundial do 

Comércio), incluindo pesquisa de jurisprudência 
 
  

Perfil:  
 Interesses: comércio internacional, direito internacional econômico, comércio exterior 

(procedimentos de importação/exportação), economia internacional, negociações e 
acordos internacionais de comércio (regionais/multilaterais) 

 Idiomas: inglês avançado/fluente é essencial (leitura e redação) 
 Domínio do Pacote Office: Excel, PowerPoint e Word. Conhecimento 

intermediário/avançado de Excel será considerado diferencial 
 Graduação: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Relações 

Internacionais, preferencialmente cursando 2º ou 3º anos em qualquer período 
(diurno/vespertino/noturno) 

 Não é necessária experiência prévia 
  
 

Os interessados devem enviar carta de motivação (2-3 parágrafos; breve introdução pessoal e 
razões pelo interesse na vaga) e Curriculum Vitae em .pdf para o endereço milena@unotrade.com 
com o assunto ‘Vaga de Estágio’  
Bolsa compatível com o mercado + vale transporte + auxílio alimentação 
Disponibilidade: 1 vaga para início imediato 


