
 

A Thomson Reuters é a companhia líder mundial no fornecimento de informação 

inteligente para negócios e profissionais. Combinamos nossa experiência industrial 

com tecnologia inovadora para disponibilizar informação essencial aos principais 

tomadores de decisões nos mercados financeiro, de risco e compliance; jurídico; 

tributário, contábil e gestão de comércio exterior; de propriedade intelectual e ciência; 

e de mídia; impulsionada pela Reuters News, organização de notícias mais confiável e 

prestigiada do mundo.  

Com sede em Nova York e grandes operações em Londres e Eagan, Minnesota, a 

Thomson Reuters emprega mais de 60 mil pessoas e opera em mais de 100 países.  

Para maiores informações, consulte o site: www.thomsonreuters.com 

_____________________________________________________________________ 

ESTÁGIO PARA A ÁREA DE CONTRATOS  

 

ATIVIDADES: 

- Elaboração e análise de contratos, com revisão das condições, cláusulas e riscos 
envolvidos, para garantir segurança jurídica em todas as contratações; 

 
- Elaboração e análise de distratos, notificações, aditivos, termos, rescisões, 
convênios; acordos de confidencialidade entre outros; 

 
- Atendimento e suporte à área comercial da empresa, envolvendo todo o processo 
de contratação, desde a solicitação e análise da documentação inerente a cada tipo 
de contrato até o efetivo fechamento do negócio; 

- Consultoria jurídica para todas as áreas de negócio da companhia, bem como 
pesquisa jurídica, abrangendo jurisprudência, doutrina e legislação, que auxiliem na 
elaboração dos instrumentos contratuais; 

- Participação no desenvolvimento de sistema voltado para a gestão de contratos, 
com o objetivo de aperfeiçoar as análises, mitigar riscos e proporcionar aos 
gestores e colaboradores, o acompanhamento de todas as fases das contratações 
e a efetiva gestão dos instrumentos. 

- Suporte na organização dos arquivos físicos e eletrônicos dos contratos. Suporte 
na coordenação dos trabalhos do menor aprendiz, no que tange à organização dos 
arquivos físicos dos contratos e tarefas administrativas. 

- Suporte na elaboração de relatórios gerenciais da área de contratos, com a 
finalidade de informar as auditorias interna e externa. 

 

 

 

http://www.thomsonreuters.com/


 

REQUISITOS: 

 
- Cursando Direito, a partir do 3° ano. 

 
- Experiência na área jurídica. 

 
- Inglês avançado/fluente para comunicação escrita e verbal. 

 
-Conhecimento em informática - MS Office, avançado em Power Point e Excel. 

 

Localização: Vila Olímpia - SP 

 

INTERESSADOS ENVIAR E-MAIL COM O NOME DA VAGA NO ASSUNTO PARA: 

 

ana.silva@thomsonreuters.com 

 


