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YASMIN CARLIM ANTUNES   

Cargo: Assessora Especialista da Diretoria Jurídica   

Telefone: (41) 3420 - 1375  

E-mail:  yasmin.antunes@appa.pr.gov.br 

01 – FORMAÇÃO  

 

• BACHAREL EM DIREITO PELO INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ (ISULPAR); 

• MBA EM ENGENHARIA PORTUÁRIA ; 

CLIQUE AQUI E INSIRA SUA FORMAÇÃO. 
 

 

 

02 - EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

 

Trabalhei como consultora de vendas, gerente de loja e auxiliar administrativa em empresa de 

logística e transportes, até que, ao retomar a faculdade de Direito, ingressei como estagiária na APPA 

em 2016, atuando na parte contenciosa trabalhista e cível, tanto no registro de processos junto ao 
software CPJ, quanto na elaboração de peças em auxílio aos advogados, e também na parte de 

migração dos sistemas utilizados para o modo digital. No ano de 2017 fui contratada para exercer o 

cargo de Secretária de Departamento, expandindo ainda mais os conhecimentos relacionados ao 
setor, bem como a gama de serviços desempenhados junto à Diretoria Jurídica. No ano de 2019, fui 

promovida para Chefe da Seção de Acompanhamento Orçamentário, função na qual permaneci até 

2020, quando houve a reestruturação do quadro de cargos em comissão, ocasião em que me tornei 

Coordenadora Administrativa, na Diretoria Jurídica, atuando de forma a emitir pareceres e opiniões 

jurídicas, de acordo com leis, princípios, doutrinas, normas, e jurisprudências, assim cumprindo com 

o escopo de uma das janelas da Gerência Preventiva/Consultiva. Recentemente, assumi o cargo de 

Assessora Especialista da Diretoria Jurídica, o qual vem me permitindo assessorar a Diretoria de todas 
as formas, aplicando o conhecimento e objetivando sempre a melhor atuação do Jurídico desta 

APPA.  Durante os anos que trabalho na APPA, tive a oportunidade de, além da aprendizagem 

intrínseca às atividades rotineiras, poder fazer cursos de capacitação, tais como:  Congresso Nacional 
de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro; Lei Geral de Proteção de Dados e; As Contratações de 
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2  

Acordo com a Lei n° 13.979 Para o Enfrentamento da Crise COVID-19; Por fim, menciono minha 

contribuição junto à Comissão de Licitação de Áreas Portuárias (CLAP), da qual fui membro no ano de 
2020.   

 


