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aPrEsENTação

Este guia foi elaborado para que você tenha uma 

panorama sobre as principais carreiras jurídicas dentre 

as quais você pode escolher. O Direito é uma das poucas 

formações que possui esse leque de possibilidades. A 

nossa pesquisa foi realizada com base em informações 

de diversos órgãos, sites e empresas de recrutamento 

e seleção. A base salarial é a encontrada em editais 

e nos sites das instituições, por isso podem variar e 

servem apenas como referência. Recomendamos que 

ao identificar uma carreira que lhe interesse entre em 

contato com profissionais da área e busque se informar 

ainda mais!!!

Espero que possamos ajudar você em sua escolha!

Cordialmente,
Professor Emerson Luiz de Castro

COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE DIREITO



SU
m

áR
IO



guia de carreiras jurídicas

ESTUDAR mUITO E BEm É Um ExCELENTE COmEÇO! .................................... 9

O qUE É O mUNDO DO TRABALHO? E A TAL DA COmPETêNCIA? ................. 9

VAI ADVOGAR! ENTENDA DO NEGóCIO! ........................................................... 9

CONCURSOS PúBLICOS! LÁ VÃO AS DICAS! ...................................................10

DELEGADO DE POLÍCIA (mG)..............................................................................11

DEFENSOR PúBLICO (mG) .................................................................................12

PROmOTOR DE JUSTIÇA (mG) ...........................................................................13

OFICIAL DA POLÍCIA mILITAR (mG) ....................................................................14

PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL(mG) ....................................................15

JUIZ DE DIREITO(mG) ..........................................................................................16

DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL .....................................................................17

PROCURADOR DE JUSTIÇA FEDERAL ..............................................................18

PROmOTOR DE JUSTIÇA FEDERAL ...................................................................19

DEFENSOR PúBLICO FEDERAL .........................................................................20

JUIZ FEDERAL ......................................................................................................21

JUIZ DO TRABALHO .............................................................................................22

PROmOTOR DA JUSTIÇADO TRABALHO ...........................................................23

ADVOGADO LIBERAL ...........................................................................................24

ADVOGADO EmPREGADO ..................................................................................25

CONSULTOR JURÍDICO .......................................................................................26

PROCURADOR mUNICIPAL(BH) ..........................................................................27

PROCURADOR DE óRGÃOS E AUTARqUIAS ....................................................28

TITULAR DE CARTóRIO .......................................................................................29

OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL ........................................................................30

OFICIAL DE JUSTIÇA FEDERAL ..........................................................................31

DIPLOmATA ...........................................................................................................32

DOCENTE .............................................................................................................33





guia de carreiras jurídicas 9

EsTuDar muITo E bEm 
é um EXcElENTE comEço!
Para você que está no curso de Direito o mais importante é se concentrar e estudar 
muito! O Direito é uma área muito ampla então conhecimento nunca é demais. Leia 
tudo e de tudo!!!! Isso só ajudará você a crescer e se desenvolver na ciência jurídica!

o quE é o muNDo Do Trabalho? 
E a Tal Da comPETêNcIa?
A realidade do mercado de trabalho seja no setor público ou privado está em 
constante mudança. Novas tecnologias e possibilidades de atuação são inseridas a 
todo momento no mundo do trabalho. E no Direito isso não é diferente! mantenha-se 
atualizado, faça cursos complementares, aproveite as atividades do seu curso. Você 
estará a cada dia desenvolvendo suas competências técnicas e comportamentais 
necessárias para se destacar e competir no mercado de trabalho!

VaI aDVogar! 
ENTENDa Do NEgócIo!
EmPREENDEDORISmO: é cultura e comportamento! Vale a pena desenvolver!

mERCADO: tem que conhecer para desenvolver o seu negócio! 

mARkETING: apesar do nosso Código de Ética, é muito importante dominar essas 
ferramentas!

GESTÃO: em um escritório a gestão pode ser o grande diferencial!

FINANÇAS: saber lidar com dinheiro e separar as contas do escritório das pessoais 
é fundamental para o seu sucesso!
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coNcursos PúblIcos! 
lá Vão as DIcas!

PLANEJAmENTO FINANCEIRO: Vou parar tudo e estuda!

APOIO FAmILIAR: Tenho o apoio da minha família para esse período?

RESTRIÇÃO SOCIAL: meus amigos, como ficam?

PLANO DE ESTUDOS: muito importante!!

REDES SOCIAIS: Fique longe delas!

ExERCÍCIOS: Faça e refaça muitos!

CONCURSOS DE NÍVEL mÉDIO: Excelente para treinar!

qual concurso? Dinheiro não é tudo!

Pense na sua realização pessoal!
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DElEgaDo DE PolÍcIa (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Investiga e prende criminosos;

. Garante a segurança jurídica, evitando que os cidadãos sejam presos injustamente
Chefi a as Delegacias de Polícia e coordena os trabalhos de expedição de 
documentos de trânsito e de identifi cação de pessoas;

. Ouve pessoas e determina a realização de perícias criminais;

. Requer ao Juiz mandados de prisão e busca e apreensão, medidas protetivas, 
interceptações telefônicas, quebra de sigilos telefônicos, bancários e fi scais, entre 
outros;

. Organiza um conjunto de  provas para que o Estado possa processar, julgar e punir 
criminosos por meio do Poder Judiciário;

. Representa a polícia Civil perante a sociedade.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito
Treinamento na Academia de Polícia Civil

R$ 22.000,00
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DEFENsor PúblIco (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

A principal função deste servidor é prestar serviços para de assistência jurídica 
para a população que não possui condições de arcar com este curso, ou seja, ele 
deve defender todo e qualquer cidadão em processo criminal, incluindo crianças e 
adolescentes. O Defensor Público também pode ingressar com Ação Civil Pública a 
favor de toda a população.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 11.235,00
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PromoTor DE JusTIça (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. O promotor de justiça tem como principal objetivo defender a sociedade e seus 
interesses. Ele atua como um fi scal da lei e pode entrar em ação caso queira 
investigar suspeitas de crimes como desvio de recursos públicos;

. Além da Justiça comum, promotores também estão presentes na Justiça especial 
- militar, Eleitoral e do Trabalho.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 22.000,00
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oFIcIal Da PolÍcIa mIlITar (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Auxilia os Comandantes de Companhia nas Unidades Operacionais:

. Comanda frações de tropa empregadas em operações policiais militares;

. Orienta e instruem os Sargentos, Cabos e Soldados;

. Supervisiona a atuação do pessoal no policiamento;

. Zela pela boa apresentação do pessoal e pelo bom estado de conservação dos 
meios materiais destinados à atuação da companhia;

. Relaciona-se diretamente com o público buscando apoio ao policiamento;

. Representa, na condição de Ofi cial de Dia, o Comandante da Unidade nos horários 
fora do expediente, particularmente no que se refere ao policiamento.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito
Treinamento na Academia de Polícia militar

R$ 7.518,92
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ProcuraDor DE JusTIça EsTaDual (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

O Procurador de Justiça tem múltiplas atribuições. Atua como fi scal da lei junto aos 
Tribunais de Justiça, pugnando por sua correta aplicação no sistema de revisão das 
decisões de primeiro grau, inclusive interpondo recursos ao Superior Tribunal de 
Justiça e Supremo Tribunal Federal. A atuação poderá ser na área cível ou criminal. 
No aspecto cível destacam-se os pareceres sobre direito de família, propriedade, 
tributários, mandados de segurança, temas fazendários, bem como os feitos de 
interesse institucional.Na disciplina penal e processual penal, destacam-se os 
pareceres que analisam a correta fi xação da pena, o regime de cumprimento, os 
habeas corpus, o exame da prova do crime, tipicidade, autoria, culpabilidade, e 
diversos aspectos processuais.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 23.997,19
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JuIZ DE DIrEITo (mg)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

materializa a atividade jurisdicional do Estado, sendo na prática a pessoa física 
que dá efetividade a uma das três parcelas da tripartição estatal: o poder judiciário. 
Julga confl ito de interesses entre pessoas, das mais variadas espécies: privado vs. 
Privado; público vs. Público; entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Demanda 
grande bagagem de vida, ou experiência de vida, para ter condições de julgar a vida 
de outras pessoas”.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito
haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos.

R$ 29.462,65
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DElEgaDo Da PolÍcIa FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Exerce a atividade policial no combate aos crimes praticados em detrimento do 
patrimônio e serviço da União Federal, destacando-se ainda o policiamento de 
fronteiras e o combate ao tráfi co internacional de entorpecentes.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 20.000,00
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ProcuraDor DE JusTIça FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Representação judicial e extrajudicial da União quanto às suas atividades 
descentralizadas a cargo de autarquias e fundações públicas, bem como a 
representação judicial e extrajudicial dessas entidades;

. As atividades de consultoria e assessoramento jurídicos à União, em suas referidas 
atividades descentralizadas, assim como às autarquias e às fundações federais;

. A apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às 
suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou 
judicial; 

. A atividade de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade 
dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 21.961,00 



guia de carreiras jurídicas 19

PromoTor DE JusTIça FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

As atribuições do Promotor de Justiça federal, além das previstas na Constituição 
Federal e nas leis, são: exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam 
idosos, inválidos, menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiências, 
supervisionando lhes a assistência; exercer o controle externo das atividades 
desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais; assistir as famílias atingidas 
pelo crime e defender-lhes os interesses; exercer o controle externo da atividade 
policial; receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa 
por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, nesta 
Constituição e nas leis.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 27.000,00
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DEFENsor PúblIco FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

O Defensor Público Federal atua na defesa dos hipossufi cientes, na esfera federal, 
seja judicial ou extrajudicialmente, perante os órgãos jurisdicionais federais, 
prestando assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições 
de custear sua defesa.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 17.330,00
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JuIZ FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Sua atribuição é julgar as ações em que a União, suas autarquias e empresas 
públicas federais são, de alguma forma, interessadas. Bem como outros temas, 
tais como direito indígena, as causas referentes à nacionalidade e à naturalização e 
a execução de sentença estrangeira, causas que envolvam Estados Estrangeiros e 
Organizações Internacionais.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específi co
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 22.000,00
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JuIZ Do Trabalho

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Atua nas Varas do Trabalho e forma a 1ª instância da Justiça do Trabalho. É 
competente para julgar todos os litígios que envolvam relações trabalhistas, pela 
execução de incidentes processuais e pela adoção de medidas administrativas, 
sempre relacionadas a atividade laboral.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 27.500,17
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PromoTor Da JusTIça Do Trabalho

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Exigir o cumprimento das leis trabalhistas por parte dos empregados e 
empregadores; 

. Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis 
trabalhistas; 

. Defender os direitos e interesses coletivos, tais como: 

. Emitir parecer nos processos trabalhistas quando entender existente interesse 
público que justifique sua intervenção; 

. Defender os direitos difusos; 

. Defender os direitos individuais homogêneos dos trabalhadores, como por exemplo, 
a despedida coletiva de determinada categoria de trabalhadores; garantidos; 

. Combate ao trabalho escravo e ao trabalho forçado;  

. Combate ao trabalho infantil.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 27.000,00
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aDVogaDo ProFIssIoNal lIbEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. O advogado pode ser profissional liberal, quando mantem seu próprio escritório de 
advocacia, ou mantém o escritório em sociedade com outros; 

. O advogado é o profissional que defende os interesses de seus clientes com base 
nas leis vigentes no País. Ele pode representar tanto pessoas físicas como pessoas 
jurídicas (empresas, organizações).

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação no Exame de Ordem
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 5.500,00
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aDVogaDo EmPrEgaDo

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Pode ser empregado, quando desenvolve a atividade com um vínculo empregatício 
em uma empresa (advocacia de partido), ou em algum escritório de advocacia;

. Na condição de empregado, contratado para atender os serviços internos da 
empresa.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação no Exame de Ordem
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 8.000,00
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coNsulTor JurÍDIco

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Todo tipo de consultoria é a prestação de serviços de auxílio à determinada área. Já 
o consultor jurídico, presta consultoria para empresas relacionadas com a área de 
Direito. Assim como qualquer outra profissão, esse profissional pode escolher e se 
especializar em diversas áreas do Direito.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 19.000,00
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ProcuraDor muNIcIPal(bh)

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

O Procurador do município é o profissional da área jurídica que possui, 
basicamente, as atribuições de representar, judicial e extrajudicialmente, o 
município, bem como promover o assessoramento jurídico da Administração 
Pública municipal, direta e indireta.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 7.630,00 
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ProcuraDor DE órgãos E auTarquIas

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

O procurador de órgãos e autarquias é responsável pela defesa dos interesses da 
instituição ao qual pertence, elabora pareceres, avalia documentos e contratos.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Aprovação em concurso público específico
Necessário formação em curso superior de Direito

R$ 8.000,00



guia de carreiras jurídicas 29

TITular DE carTórIo

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

. Registro Civil de Pessoas Naturais;

. Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

. Registro de Títulos e Documentos;

. Registro de Imóveis;

. Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida;

. Tabelionato de Notas;

. Ofícios e Tabelionatos de Registros marítimos;

. Ofícios de Registro de Distribuição.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Seleção por Concurso Público
Necessário formação em curso superior de Direito

Depende do faturamento do cartório.
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oFIcIal DE JusTIça EsTaDual

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Sua principal atribuição é garantir o cumprimento de mandados judiciais, ou 
seja, fazer cumprir as ordens determinadas pelos juízes. Por esse motivo, são 
considerados longa manus do poder judiciário, expressão em latim que significa 
“mão longa”. Ou seja, o oficial de justiça funciona como a mão do juiz fora do fórum.
Intimações, citações, reintegrações de posse e buscas e apreensões são algumas 
das atividades realizadas por um oficial de justiça.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Necessário formação em curso superior de Direito
Aprovação em concurso público específico

R$ 2.162,61
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oFIcIal DE JusTIça FEDEral

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

Responsável por comunicar e entregar: 

. Citações; 

. Intimações;

. Penhoras;

. Prisões;

. Reintegrações de posse de bens móveis e imóveis;

. Imissões de posse;

. manutenções de posse;

. Buscas e apreensões de bens e de pessoas;

. Arrestos;

. Despejos compulsórios;

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Necessário formação em curso superior de Direito
Aprovação em concurso público específico

R$ 14.193,35
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DIPlomaTa

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

O profissional busca solucionar conflitos que envolvam os interesses do país, 
negocia acordos comerciais, culturais e militares e conduz a política externa em 
diversos outros setores, tais como preservação do meio ambiente, proteção dos 
direitos humanos, expansão da tecnologia aplicada, etc.

O diplomata pode seguir também pela área comercial, Neste segmento, os 
diplomatas estabelecem contatos frequentes com empresários da agropecuária, 
comércio, indústria e serviços, procurando ampliar as oportunidades de negócios 
no exterior e também orientar a captação de investimentos.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
mestrado no Instituto Rio Branco (órgão subordinado ao ministério das Relações 
Exteriores).
Aprovação em concurso público específico

R$ 15.000,00
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DocENTE

PrINcIPaIs aTrIbuIçÕEs

É um profissional capacitado a dar aulas em instituições de ensino superior 
(universidades, faculdades, centros universitários) públicas e privadas;

ministra aulas, prepara o material didático das aulas de Direito conforme orientação 
e conteúdo previamente distribuído, aplica provas, desenvolve trabalhos em aula e 
esclarece dúvidas;

O papel de produtor e disseminador de conhecimento do professor/pesquisador 
inclui a apresentação de trabalhos em congressos e seminários, realização de 
palestras e a publicação de artigos e livros científicos.

Forma DE INgrEsso/rEquIsITos rEmuNEração INIcIal
Necessário formação em curso superior de Direito
Especializações e titulações, como mestrado e doutorado,
rendem gratificações (na rede pública) e 
maiores salários (na rede privada).

R$ 5.357,53








