


O ALVES GAYA

 Fundado pela Dra. Noemi Fernanda Alves Gaya, Advogada trabalhista especializada em 
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Sindical, contamos com dezessete anos de 
experiência Jurídica e Empresarial na área trabalhista.
 Como consultivo gerencial adotou diversas ferramentas internas e procedimentos 
preventivos entre o início e fim dos contratos de trabalho, resultando em uma gestão eficaz 
com expressiva diminuição e controle dos riscos de passivos trabalhistas.
 

Percebendo que os parceiros externos da área contenciosa careciam de conhecimento 

em Gestão de Contratos de Trabalho fundou o escritório adotando este diferencial.

Formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Pós Graduada em Direito e Processo do Trabalho

Professora convidada no curso de Direito Trabalho, na IDEPO

Participante de diversos congressos, cursos, 
seminários e especializações



O ALVES GAYA

Nosso foco é transformar o trabalho jurídico em um relacionamento duradouro e 

confiável com nossos clientes, construindo pontes entre o contencioso jurídico e a 

prática administrativa corporativa; traduzindo a linguagem jurídica para a prática 

preventiva e negocial junto aos clientes;

Entendemos que somos responsáveis em manter a marca e a imagem de nossos 

clientes no âmbito jurídico e administrativo em geral, gerando credibilidade e segurança 

aos parceiros de negócio;

Atuamos buscando a inteligência, simplificação e a gestão descomplicada da área 

Jurídica; Finalmente trabalhamos com o mapeamento e memorização do histórico de 

processos, justamente para reduzir continuamente passivos.



MISSÃO
Ser referência na área
TRABALHISTA e SINDICAL



VISÃO
Atuar com foco preventivo transferindo
experiência e conhecimento às áreas
responsáveis pela gestão de contratos de
trabalho e pessoas alinhando a tese
defensiva com práticas administrativas
buscando a redução de passivos



VALORES
Excelência no serviço prestado, dedicação,
estudo, honestidade e amor



Foco na prática preventiva e negocial Construção de pontes entre a prática
administrativa corporativa e o contencioso

Responsabilidade e credibilidade com a
marca no âmbito  administrativo e judiciário

Inteligência e gestão da área Jurídica 

Mapeamento e memorização dos processos 

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
Acompanhamento de fiscalizações

Consultoria 

Benefícios previdenciários

TRABALHISTA E SINDICAL
Contencioso ConsultoriaNegociação Coletiva

ParecerAcompanhamento de fiscalizações

AuditoriaMediação de acordos Palestras 

CIVIL 

Contratos em geral Inventários

Contencioso Administrativo e Judicial em geral

AuditoriaParecer Defesas



CONTATO
 Rua José de Almeida n. 122
CEP. 13092-400 Campinas SP  Brasil
 +55 19 3044 – 3706
noemi@alvesgaya.com.br
 www.alvesgaya


