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Equipe do Iluminuras visita acervo pessoal de advogado (3/3) A edição de 9/09/2009 do programa Iluminuras apresenta a biblioteca pessoal do advogado e professor de direito José Manoel ...
Técnicas de Linguagem Jurídica Estamos inaugurando um novo quadro no Fato Jurídico, chamado: Português Jurídico - e nesse quadro serão disponibilizados ...
O que é ser jurista O que é ser jurista? E qual é o papel do jurista dentro do universo jurídico? A resposta destas perguntas você encontrará neste ...
I Congresso de Coaching Juridico A sexta-feira começou agitada no auditório da Ordem paulista, que reuniu grande número de advogadas e advogados para o ...
Que tipo de profissional é o jurista? | Aula 104 Mais um vídeo sobre a Faculdade de Direito. Desta vez, sustento que o destinatário da faculdade é o jurista prático, isto é, ...
6 APLICATIVOS que todo ADVOGADO deve ter (e que você precisa baixar AGORA) 6 APLICATIVOS que todo ADVOGADO deve ter (e que você precisa baixar agora). No meu dia a dia utilizo algumas ferramentas que ...
Mercado de Trabalho para Advogado em SP Para trocar seis por meia dúzia melhor ficar aonde está.
O Futuro do Direito | Gabriel Senra | TEDxMauá Vem ao TEDxMauá falar sobre como o mundo digital vai influenciar e mudar as leis, além de discorrer sobre as implicações que ...
A PALESTRA QUE TODO ADVOGADO DEVE VER (MELHOR PALESTRA) | Eu Advogado | Robert Beserra Inscreva-se para ter acesso a três aulas 100% ONLINE e 100% GRATUITAS entre os dias 06 e 10 de janeiro. Clique no link e ...
MARKETING JURÍDICO: O PASSO A PASSO PARA ATRAIR CLIENTES | IMERSÃO ADVOGADO 10X Atraia Novos Clientes Todos os Dias Para sua Advocacia http://bit.ly/Advogado10xEssencial ================= Receba os ...
O Advogado 2.0 - Bruno Feigelson | Aurum Summit O presidente da AB2L Bruno Feigelson falou no Aurum Summit 2017 sobre o novo cenário do mundo jurídico: a advocacia 2.0.
JT na TV - Como será o advogado do futuro? O crescimento exponencial da tecnologia no meio jurídico tem exigido dos operadores do Direito, além do conhecimento das ...
Português Jurídico - Aula 1 O programa Saber Direito desta semana recebe o professor de cursos de pós-graduação em Língua Portuguesa, jornalista e ...
Como ARRASAR nas provas de DIREITO? Como se preparar para as provas do curso de Direito e ainda arrasar na OAB e nos concursos? Confira nesse vídeo algumas ...
7 PASSOS DO MARKETING JURÍDICO EFICAZ Como advogado faz marketing? Nesse video são abordados 7 pontos obrigatórios para quem quer um marketing jurídico eficaz!
A advocacia do futuro - Mario Esequiel | Aurum Summit Mario Esequiel é coautor do livro “Administração Legal para Advogados” e colunista da revista eletrônica Conjur. O tema de sua ...
COMO ESSAS ADVOGADAS ATRAEM MUITOS CLIENTES TODOS OS MESES | MENTORIA ADVOGADO 10x Atraia Novos Clientes Todos os Dias Para sua Advocacia http://bit.ly/Advogado10xEssencial ================= Receba os ...
3 RAZÕES PARA NÃO SE TORNAR UM ADVOGADO | #100DiasDeTransformação na sua ADVOCACIA 097/100 100º VÍDEO dos #100DiasDeTransformação na sua Advocacia
Transmissão: Ao vivo
Dia: 26.03.2018
Onde: Youtube
Horário: às 19 ...
5 LIVROS QUE TODO ADVOGADO DEVE LER | Eu Advogado | Parte 41 de 100 Inscreva-se para ter acesso a três aulas 100% ONLINE e 100% GRATUITAS entre os dias 06 e 10 de janeiro. Clique no link e ...
Termos Jurídicos Iniciais Link do vídeo: https://youtu.be/YmgCFAgUB_Y Esse vídeo fala sobre alguns termos jurídicos que podem causar dúvidas para ...
COMO ADVOGAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO – Prof. Pedro Bonifácio COMO ADVOGAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO Prof. Pedro Bonifácio www.legale.com.br.
Quantos livros você deve ler por mês para ser um bom Advogado Criminalista? Todos sabemos que a leitura é fundamental para ser um bom Advogado Criminalista. Contudo, há um número mínimo de livros que ...
Tecnologia e Direito: Como um advogado, empresário e professor pensa o futuro? | #07 Inspire-se na história do Bruno Feigelson: Um cara que no começo de sua história estava em dúvida entre os cursos de ...
Como Se Tornar um Advogado 4.0 - Bruno Feigelson | Direito 4.0 Podcast #10 O Direito vai mudar mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 200 anos. Por isso, o advogado que quiser se destacar ...
PALESTRA: EMPREENDEDORISMO NA ADVOCACIA | Robert Beserra | Eu Advogado Inscreva-se para ter acesso a três aulas 100% ONLINE e 100% GRATUITAS entre os dias 06 e 10 de janeiro. Clique no link e ...
Como um Advogado pode abrir uma empresa? A Evelyn do Jurídico Certo e a convidada especial, Karina da Contabfácil, falam sobre como Advogados podem abrir empresa e ...
Papo Aberto com KAKAY, o maior advogado criminalista do Brasil! KAKAY, o maior advogado criminalista do Brasil! Já advogou para 4 ex- Presidentes da República, 80 Governadores, dezenas ...
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