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FORMULÁRIO MENTORANDA 

 

1. Nome(s) próprio(s):  

2. Apelidos:  

3. Data de nascimento: 

4. Nacionalidade(s):  

5. Morada:  

6. País de residência: 

7. E-mail:  

8. Telefone de contacto (com prefixo): 

9. Idiomas: 

Espanhol__ __Português__ __Inglês__ __Francês__ __Alemão__ __Italiano_ __ 

Outros: 

10. Grau académico e Universidade: 

11. Pós-graduações e matérias de especialização: 

12. Posição atual:  

13. Escritório / empresa / instituição / universidade, etc.:  

14. Tem alguma experiência prática de arbitragem (incluindo Moots)? 

15. Alguma vez atuou como Secretária de um Árbitro único ou de um Tribunal Arbitral? Em caso 

afirmativo, indique o número e tipos de procedimentos. 
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16. Alguma vez atuou como advogada de parte? Em caso afirmativo, indique o número e tipos de 

procedimentos. 

17.  Anos de experiência em arbitragem comercial (nacional e internacional): 

18. Anos de experiência em contencioso: 

19. Experiência adicional relevante em arbitragem comercial ou resolução de litígios: 

20. Alguma vez participou previamente em programas de mentoria ou equivalentes? Descreva 

sucintamente essa experiência: 

21. Como tomou conhecimento do programa? 

22. Quais são os seus objetivos com a sua participação neste programa?  

23.  Idioma(s) em que prefere comunicar com o seu mentor: 

24. Outros comentários relevantes: 

25. Sócia do CEA Sim__ __Não__ __ 

26. Junto CV   Sim__ __ 
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COMPROMISSO COMO MENTORANDA 

Através do envio deste formulário comprometo-me, como mentoranda, a seguir o programa 

desenvolvido pelo CEA Mujeres. 

 

Para esse efeito, comprometo-me a reunir-me, durante um ano, pelo menos três vezes com o 

mentor que me for atribuído, a responder às suas questões e a transmitir-lhe as minhas dúvidas 

e iniciativas durante a vigência do programa. Na medida do possível, as reuniões serão 

presenciais, podendo, caso tal não seja possível, ter lugar mediante videochamada (Skype, 

Facetime, ou outras plataformas equivalentes). 

 

Comprometo-me a escutar o meu mentor e a participar ativamente no processo, aceitando as 

críticas construtivas e conselhos que aquele me dê para explorar novos caminhos e fazer 

progredir a minha carreira profissional.   

 

Comprometo-me a dar feedback à Comissão de Mentoria sobre a minha participação no 

programa. 

 

[Assinatura Mentoranda] 
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