
Secondment

Nosso Pool de Secondment

O Núcleo de Secondment do Viseu Advogados é uma área estruturada para 
selecionar e alocar advogados para atuarem internamente em nossos 
clientes, em projetos de curto ou médio prazo, em regime integral ou parcial. 

O Secondment é uma forma eficiente e econômica de suprir a necessidade 
dos nossos clientes de advogados in house em situações específicas como por 
exemplo, licença-maternidade, falta de headcount, aumento extraordinário 
de trabalho e  projetos especiais,

A contratação de um Secondee do Viseu Advogados é um processo simples e 
ágil e com máxima assertividade, envolve desde a análise do perfil da 
empresa, escopo do projeto, ao recrutamento do profissional, monitoramento 
das suas atividades, até o encerramento de seu contrato.

O Núcleo de Secondment do Viseu Advogados conta com um grupo de 

advogados multidisciplinares, qualificados em várias áreas do direito, com 

flexibilidade de horários e mobilidade, disponíveis para alocação imediata na 

empresa ou no seu departamento jurídico.
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Carla Silvério é a Head da área de Secondment com 
experiência de mais de 20 anos , tanto como 
advogada conduzindo grande bancas de advocacia, 
quanto na área de Recursos Humanos quando foi sócia 
da Global Legal Search Brasil. Graduada pela Pontifícia 
Universidade Católica Pós Graduada em Direito do 
Trabalho Empresarial pela FGV/SP (2005). 

csilverio@viseu.com.br

55  (11) 3185-0188

https://br.linkedin.com/company/viseu-advogados
https://www.instagram.com/viseu_advogados/?igshid=1n845rg8ry80e
https://viseu.com.br/
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Testemunhos

“ A parceria da Coty com a área de secondment da Viseu 
tem sido bastante positiva pois além de nos dar um 

importante suporte com as tarefas e desafios do nosso dia a 
dia, aproxima o nosso relacionamento com as demais áreas 

do escritório e vemos isso como um ganha-ganha para os 
dois lados.”

Ana Carolina Pescarmona
Latam legal diretor  Coty

“Viseu Advogados são nossos parceiros de longa data. O 
escritório é flexível e ágil. Contam com um corpo de 

advogados prestativos e qualificados para elaboração e 
análise de contratos empresariais. O atendimento pela Dra. 

Alessa é primoroso.”

Pablo Gubert
Legal & Tax General Manager Panasonic

Homepage

https://br.linkedin.com/company/viseu-advogados
https://www.instagram.com/viseu_advogados/?igshid=1n845rg8ry80e
https://viseu.com.br/

