PROCEDIMENTO N° ____________________

CURRICULUM VITAE
Informação pessoal
Sr

Sra

Outros

Mx

Sobrenome:
Nome:
Data de nascimento:
Nacionalidade(s):

Endereço residencial
Endereço:
CEP / Cidade:
País:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Endereço comercial
Nome empresarial, se aplicável:
Endereço:
CEP / Cidade:
País:
Telefone:

Fax:

Celular:

E-mail:
Website:

Favor indicar o endereço preferencial para receber correspondências:
Residencial
Comercial
Favor indicar o e-mail preferencial para receber todas as notificações e comunicados:
Residencial
Comercial

© Câmara de Comércio Internacional (CCI). Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser
reproduzida ou copiada de qualquer forma ou por qualquer meio, ou traduzida, sem a autorização prévia e por escrito da CCI.
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Procedimento N° ________________________

Formação acadêmica / Qualificação (utilizar outra folha se necessário)

Atividades profissionais e cargo(s) atuais (utilizar outra folha se necessário)

Experiência profissional (utilizar outra folha se necessário)

Informações adicionais (utilizar outra folha se necessário)

Idiomas

Indicar todos os idiomas, inclusive a língua materna, em que se considera capaz de conduzir uma
arbitragem e redigir uma sentença arbitral, sem ajuda de intérprete ou tradutor:
Inglês

Português

Árabe

Russo

Francês

Alemão

Chinês

Polonês

Espanhol

Italiano

Japonês

Romeno

Outros
Favor indica outros idiomas que tenha bom conhecimento:

© Câmara de Comércio Internacional (CCI). Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser
reproduzida ou copiada de qualquer forma ou por qualquer meio, ou traduzida, sem a autorização prévia e por escrito da CCI.

PROCEDIMENTO N° ____________________
Áreas de experiência jurídica (utilizar outra folha se necessário)
Direito Civil

foro(s) específico(s):

Common law

foro(s) específico(s):

Direito europeu
Direito internacional
Direito islâmico

foro(s) específico(s):

Outros direitos

favor especificar:

Especialização (assinalar um ou mais itens)
Agência (Representação)

Distribuição, franquias

Agricultura, silvicultura, pesca

Energia e recursos naturais

Artes, lazer, entretenimento, turismo

Esportes

Compras e vendas

Investimentos / Direito internacional

Concorrência

Joint ventures, consórcios, cooperação

Construção, Engenharia

Meio ambiente

Direito administrativo

Operações bancárias e financeiras

Direito do trabalho

Propriedade intelectual

Direito imobiliário

Seguros

Direito marítimo

Serviços de consultoria além do jurídico

Direito penal

Setor farmacêutico

Direito societário / M&A

Tecnologias da Informação e

Direito tributário

Transportes

Outros:
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Experiência em arbitragem (utilizar outra folha se necessário)
Número de processos arbitrais em que tenha atuado como:
Presidente
do tribunal
arbitral

Arbitragem
internacional
institucional

Árbitro único

Co-árbitro

Advogado de
uma das
partes

Secretário/
Árbitro de
emergência/
Outro

CCI

Outros

Arbitragem internacional
ad hoc

Arbitragem nacional

Outra(s) experiência(s) em soluçâo alternativa de controvérsias
(utilizar outra folha se necessário)

Escolha uma destas opções para assinar o documento:
1) Copie sua assinatura de documento em formato Word e insira nesta via.
2) Desenhe sua assinatura (clique aqui para ajuda).
3) Insira sua assinatura eletrônica.
4) Imprima, assine e escaneie o documento assinado.

Data:

Assinatura:

Termo de isenção: Termo de isenção: Seus dados pessoais são coletados pela CCI como controlador de dados, com a finalidade
de conduzir os procedimentos CCI. Você tem o direito de acessar, retificar, apagar, direito à portabilidade de seus dados pessoais,
direito de restringir e objetar o processamento, enviando um e-mail para dataprotection@iccwbo.org ou escrevendo para a Câmara
de Comércio Internacional, CCI DPO, 33-43 Avenue du Président Wilson 75116 Paris, França. Para maiores informações sobre
este processamento, visite a página ICC Data Privacy Notice for ICC Dispute Resolution Proceedings.
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