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A nossa missão
D esde 2008
A Iuris FDUP Junior é a única empresa de Direito no movimento júnior português.
Fundada em 2008 com o propósito de conferir aos estudantes dos cursos de Direito e de
Criminologia um espaço onde possam ter uma pré-abordagem ao mundo profissional, a IFJ recebe,
todos os anos, dezenas de novos associados, que vêem nela um lugar de convívio, aprendizagem e
desenvolvimento académico, profissional e pessoal.

Os nossos serviços
Com uma massa de Associados dividida em quatro departamentos dos melhores estudantes
da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, a nossa júnior visa um acompanhamento pessoal,
profissional e célere no desempenho das nossas atividades.
Conforme a nossa inscrição na JADE Portugal, os nossos serviços dividem-se entre a
realização e promoção de eventos de caráter jurídico e na oferta de todos os serviços jurídicos
que não colidam com os Atos Próprios dos Advogados, constantes na Lei nº49/2004, de 24 de
agosto.

Realização de Cursos Breves e
eventos relacionados área do
Direito

Promoção anual de Estágios de
Verão

Análise Jurisprudencial

Elaboração de documentos
jurídicos

O nosso cliente
Os serviços pela nossa júnior desempenhada tem em conta o caráter do cliente que nos procura a
cada passo, sendo este com o tempo maleável.
Com uma rede que passa essencialmente pelas empresas do ramo jurídico (Sociedades de
Advogados, empresas de consultoria jurídica, entre outras) e pessoas singulares (profissionais em
prática isolada e liberal e estudantes das mais diversas áreas), oferecemos um tratamento pessoal,
competente e profissional.

Os nossos parceiros
O trabalho realizado pela IFJ seria todo ele difícil sem a ajuda de parceiros que nos guiam a
cada momento na prossecução dos nossos fins. A cooperação institucional aleada ao saber que se
cria no curso fazem todos os dias crescer este júnior.

O nosso trabalho
O crescimento no mercado depende todo ele do esforço e empenho dado em cada um dos
trabalhos que se oferece.

No momento da escolha
Porquê escolher a IURIS? O contacto diário com a sala de aula e o mundo empresarial leva os
nossos Associados ao conhecimento do Direito – que se quer vivo, dinâmico e congruente.
Para cada situação, há uma solução e a IURIS conta com os seus parceiros para lá chegar, com
espírito e irreverência de que não se poderia obter por outro lado.

O TEU FUTURO
HOJE.

