
   

Contato
Av. Paulo de Frontin (“Centro de
Convenções SulAmérica”), nº1,
Mezanino I, Sala 101, Centro,
Município do Rio de Janeiro - RJ,
20260-010.
55 21 993662044 (Mobile)
adam.a.c.a.institucional@gm
ail.com

www.linkedin.com/in/adam-telles-
de-moraes-a5a09034 (LinkedIn)
m.facebook.com/
adam.aca.institucional (Portfolio)
adamtmrj6.wixsite.com/
adaminstitucional (Company)

Principais competências
Gestão de contratos
Estratégia empresarial
Logística internacional

Languages
Inglês - Norte Americano
(Professional Working)
Alemão (Elementary)
Espanhol - Casteliano (Limited
Working)

Certifications
Professional development certificate
in Global Business Management
Habilitação Nacional de Advogado -
OAB 

Adam Telles de Moraes
Advogado | Corporative lawyer | Professor | Outsourcing | Chief
Supply Chain Officer (CSCO ) | Foreign Trade
Rio de Janeiro

Resumo
Status de controle social (CPF, CTPS, SPC e SERASA, etc):
POSITIVO e REGULAR (em 08/10/2019, as 13h25).

Nos encontre no Google e You Tube:  #PensemosARespeito

...

(*) Graduação em DIREITO (Law): Lawyer - Tax compliance,
Consumer and Business Coorporative; Banks (Advogado - gestor
estratégico tributário; Departamento corporativo de consumo -
"DECONs"; Execuções bancárias);

(*) Pós graduação em COMÉRCIO EXTERIOR e LOGÍSTICA
(Foreign trade analyst / SCM): Global, US, Chinese and Latin
American bussines (Analista de ComEx - segmentos de negócios
exteriores globais, EUA, Chinês e Latino Americano);

- Associate - Business Intelligence Analyst" in Global, US, Chinese
and Latin American Supply Chain - "SCM" (Associado - Gestor
estratégico de inteligência em gestão de cadeias produtivas Globais,
EUA, Chinesas e latino Americanas);

- Others - Altcoin trader and consultor; Real estate manager;
conciliator; Teacher (Outras atividades - investidor e consultor júnior
em Altcoins;

...

Resumo das principais experiências profissionais:

(*) Trata-se de experiência obtida junto a algumas firmas locais,
tanto pela Rocha Ferreira Assessoria e Advocacia (http://
www.rochaferreira.adv.br/nossa-equipe), bem como em outros
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estados (SP e BA), em especial junto a Walter Nascimento
Advogados Associados - https://walternascimentoadvogados.com/),
onde fui responsável pelo desenvolvimento do Departamento de
Consumidor ("DECON") da firma, em atividade e com êxito até o
presente momento.

Maiores especificidades, favor consulte nossa ilustração inicialmente
dada meio ao nosso currículo ou, de preferência, maiores detalhes
para futura entrevista a realizar com os representantes dessa firma. 

Desde já grato. 

Experiência

TELLES DE MORAES Escritório Jurídico
11 anos 7 meses

Consultor
janeiro de 2016 - Present (5 anos 1 mês)

- Associado com outros departamentos jurídicos (parcerias). 

Experiência obtida junto a algumas firmas locais, tanto pela Rocha Ferreira
Assessoria e Advocacia (http://www.rochaferreira.adv.br/nossa-equipe), bem
como em outros estados (SP e BA), em especial junto a Walter Nascimento
Advogados Associados - https://walternascimentoadvogados.com/), onde
fui responsável pelo desenvolvimento do Departamento de Consumidor
("DECON") da firma, em atividade e com êxito até o presente momento.

- Sócio fundador na "Fundação ACA".

- Criador de conteúdo na página (Blog e Vlog) "#PensemosARespeito".

Sócio. Supervisor do setor contencioso privado.
julho de 2009 - dezembro de 2015 (6 anos 6 meses)

Sociedade profissional de advogados (Sócios e Associados) devidamente
cadastrada na Seccional da OAB/RJ, com CNPJ registrado. Escritório jurírico
com atuação em diversas áreas do Direito (Contencioso: Civil, Trabalhista
e Criminal; Consultivo: Empresarial, Imobiliário e Internacional), bem como
atuante em "Negociações de Crise" (Atividade Paralegal).
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CURSO IURIS
Professor. Direito Civil.
junho de 2013 - novembro de 2015 (2 anos 6 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil (Centro e Barra)

Professor titular responsável em lecionar matérias do ramo de especialização
em Direito Civil, com enfoque diferencial nas "Novas Perspectivas do Direito
Civil - Constitucional".

Curso Objetivo
Professor. Legislação institucional. Legislação de trânsito.
junho de 2013 - novembro de 2015 (2 anos 6 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil ( Niterói, Madureira, Campo Grande)

Professor titular das respectivas unidades filiais, responsável em lecionar
legislação institucional de órgãos de relevância na Administração Publica,
bem como legislação de trânsito (em especial conhecimentos técnicos
e específicos voltados ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB - LOF n.
9.503/1997).

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
2 anos

Auxiliar Jurídico/Administrativo (SC/PG-04)
janeiro de 2009 - junho de 2009 (6 meses)

Procuradoria de Pessoal Atua na defesa dos interesses do Estado em
processos judiciais e oficia em procedimentos administrativos que digam
respeito à regulação jurídica daqueles que prestem ou tenham prestado,
sob qualquer regime, serviços ao Estado, desde que não vinculados à
Consolidação das Leis do Trabalho. Web site: http://www.rj.gov.br/web/pge

Estagiário de Direito (Oficial)
julho de 2007 - janeiro de 2009 (1 ano 7 meses)

Procuradoria de Pessoal Atua na defesa dos interesses do Estado em
processos judiciais e oficia em procedimentos administrativos que digam
respeito à regulação jurídica daqueles que prestem ou tenham prestado,
sob qualquer regime, serviços ao Estado, desde que não vinculados à
Consolidação das Leis do Trabalho. Web site: http://www.rj.gov.br/web/pge

Exército Brasileiro
Oficial Militar - 2º Tenente / R2
janeiro de 2003 - agosto de 2004 (1 ano 8 meses)
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O Centro de Preparação de Oficiais da Reseva tem por objetivo realizar a
formação militar inicial dos recursos humanos necessários à ocupação de
cargos e ao desempenho das funções inerentes aos Oficiais da Reserva de
2º classe do Exército Brasileiro, seja da linha bélica, de saúde ou técnica, por
intermédio do Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR).

Formação como Aspirante-a-Oficial R@ pelo Quadro de Material Bélico, na
turma "Bicentenário de Caxias".

(*) O Oficial de Material Bélico é um misto de combatente e técnico. Assim,
os Alunos do curso recebem no CPOR/RJ, instruções sobre os mais variados
assuntos para aprender a manter viaturas, instrumentos (mecânicos e óticos)
e armamentos, sempre em ótimas condições de uso.

Formação acadêmica
ABRACOMEX
Master of Business Administration - MBA, Gestão da Cadeia de Suprimentos e
Logística · (2018 - 2020)

Universidade Estácio de Sá
Pós Graduação Lato Sensu (Licenciatura acadêmica superior)., Direito Público
(Constitucional; Direito Administrativo e Direito Tributário). · (2017 - 2020)

Estácio
Master of Business Administration - MBA, Gestão Tributária · (2012 - 2020)

Massachusetts International Academy
Master of Business Administration - MBA, Negócios Internacionais e Comércio
Exterior · (2018 - 2019)

Universidade Estácio de Sá
Bacharel, (Graduação) Direito · (2002 - 2007)
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