Curriculum Vitae
1.

Informação Pessoal
Nome: Mariana Pinto Ramos
Data de nascimento: 30 de Dezembro de 1988
Nacionalidade: Portuguesa
Cédula Profissional de Advogada: 53634 L
Contacto telefónico: +351 91 900 28 00
Endereço de correio electrónico: mariana.pinto.ramos@gmail.com

2.

Áreas Preferenciais de Atividade
Direito Laboral, Contencioso laboral.

3.

Formação Académica

— Mestrado Científico em Ciências Jurídico-Laborais pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, concluído em Março de 2014, com a dissertação de mestrado subordinada ao tema “A
Negociação Colectiva na União Europeia”, sob a orientação da Professora Doutora Maria Rosário
Palma Ramalho.
— II Curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, concluída em Junho de 2013.
— Pós-Graduação em Direito e Prática da Contratação Pública, pela Faculdade de Direito da
Universidade Católica de Lisboa, concluída em Maio de 2012.
— Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída em Julho de
2010.
—
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4.

Experiência profissional
•

Advogada Associada no Departamento de Laboral da Vieira de Almeida e Associados (VdA)
desde Março de 2017 até à presente data, tendo como atividade principal:
o

Prestação de assessoria jurídica corrente em matéria de Direito do Trabalho, Segurança
Social e Fundos de Pensões a grandes empresas nacionais e estrangeiras, em especial, na
preparação de minutas de contratos de trabalho e de cessação de contrato de trabalho,
acompanhamento de processos disciplinares em todas as suas fases, bem como de
processos de extinção do posto de trabalho, entre outros.

o

Prestação de aconselhamento e implementação de soluções em conflitos laborais individuais
e coletivos, em particular no domínio da contratação coletiva.

o

Patrocínio de diversas ações judiciais, em contencioso laboral e nas várias instâncias,
nomeadamente em ações judiciais de impugnação de despedimentos individuais e coletivos,
impugnações de sanções disciplinares, entre outros.

o

Participação em diversos processos de assessoria e auditoria legal a clientes das mais
variadas áreas, no âmbito de operações de aquisição de empresas ou estabelecimentos, tais
como trespasses, fusões e cisões.

o

Acompanhamento e elaboração de diversos Relatórios de Due Diligence, na vertente laboral.

o

Entre os setores com os quais tem prestado assessoria jurídica e contenciosa, destacam-se
os seguintes: indústria farmacêutica, comércio e distribuição farmacêutica, comércio a retalho,
transporte de eletricidade, produção e distribuição de energia elétrica, transporte,
armazenamento, receção e regaseificação de gás natural, distribuição de gás natural,
navegação aérea, exploração de jogos de fortuna e azar.

•

•Advogada Associada no Departamento de Direito de Trabalho de PLMJ – Sociedade de Advogados,
desde 2015 até Fevereiro de 2017.

•

Advogada na Correia, Seara, Caldas, Simões e Associados - Sociedade de Advogados, desde 2014,
com atividade desenvolvida principalmente nas áreas do contencioso cível, laboral e comercial, bem
como na assessoria corrente a empresas nas mesmas áreas jurídicas.

•

Advogada-Estagiária na Correia, Seara, Caldas, Simões e Associados - Sociedade de Advogados
entre 2011 e 2014, tendo como patrono o Senhor Dr. João Correia.

5.

Publicações
•

“O direito de preferência dos sócios nos aumentos de capital”, publicado na Revista de
Direito das Sociedades, Ano IV (2012), Número I, pp. 179-245.

•
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6.

Formação Complementar
— Frequência no XX Congresso Nacional do Direito do Trabalho pela Universidade Lusíada de Lisboa,
nos dias 03 e 04 de Novembro de 2016.
— Frequência no XVI Congresso Nacional do Direito do Trabalho pela Universidade Lusíada de Lisboa,
nos dias15 e 16 de Novembro de 2012.
— Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores concluído em Fevereiro de 2012.
— Ciclo de Conferências sobre Processo do Trabalho pelo Instituto de Direito do Trabalho da
Faculdade de Direito de Lisboa, nos dias 12 e 13 de Maio 2011.
— Curso de Inglês Jurídico pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluído em
Dezembro de 2009.
— Certificate in Advanced English (Council of Europe Level C1), pelo British Council, concluído em
Dezembro de 2011.
— First Certificate in English (Council of Europe Level B2) pelo British Council, concluído em Julho de
2008.
— Curso de Espanhol (Níveis A1 e A2) no Instituto Cervantes de Lisboa, concluído em 2007.

7.

Participação em Conferências

—

Oradora na 2ª Ação de Formação organizada pela AJJ, em 9 de Março de 2017, sobre “Pactos
Limitativos da Liberdade de Trabalho”, tendo falado sobre o tema “Pacto de Não-Concorrência”.
Oradora em Ações de Formação internas e junto de clientes.

8.

Línguas estrangeiras
— Fluência falada e escrita em Inglês.
— Conhecimentos de Francês, falado e escrito.
— Conhecimentos de Espanhol (Castelhano).

9.

Associações
— Membro da Ordem dos Advogados Portuguesa desde 2014.
— Associada da APODIT desde 2016.
— Associada da AJJ desde 2017.
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