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Formação Acadêmica
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Ano de Formação: dezembro de 1999.

Experiência Profissional


Mesquita Barros Advogados- advogada trabalhista coordenadora
01/2019 a 31/08/2020
Atuação no contencioso de volume em defesa da empresa reclamada, na elaboração de
defesas, recursos e demais prazos processuais tanto na fase de conhecimento, como de
execução.
Gerenciamento, distribuição e revisão de prazos.



Advogada Autônoma
01/2017 a 12/2018.
Atuação na área trabalhista em defesa da reclamada, bem como a propositura de
reclamações trabalhistas.
Trabalho de suporte a escritórios de advocacia como freelancer.
Condução de Audiências.



Elias Fernandes Advogados- advogada trabalhista
11/2015 a 01/2017
Atuação no contencioso de volume em defesa da empresa reclamada, bem como com a
propositura de reclamações trabalhistas.
Elaboração de defesas, recursos e demais prazos processuais tanto na fase de
conhecimento, como na de execução.



Mesquita Barros Advogados - advogada trabalhista
07/2014 a 11/2015
Atuação no contencioso de volume em defesa da empresa reclamada.
Elaboração de defesas, recursos e demais prazos processuais tanto na fase de
conhecimento como na de execução.
Condução de audiências.

Atendimento ao cliente e alimentação de sistema.


Paradeda Castro Duarte Advogados Associados - advogada trabalhista coordenadora
10/2009 a 04/2014
Atuação no contencioso de volume em defesa da empresa reclamada, trabalhando para
empresas de grande porte com ênfase no setor de varejo.
Elaboração de defesas, recursos e demais prazos processuais tanto na fase de
conhecimento como de execução.
Gerenciamento de processos com alimentação e elaboração de relatórios de provisão,
realização de audiências e sustentação oral.
Coordenação da equipe trabalhista.



Rocha Calderon e Advogados Associados – advogada trabalhista
04/2009 a 09/2009
Atuação no contencioso de massa em defesa da reclamada.
Elaboração de defesa, recursos e demais prazos processuais.
Acompanhamento, andamento do processo e atendimento a clientes, condução de
audiências.



Colonhese Sociedade Advogados – advogada
07/2008 a 12/2008
Elaboração de peças, atendimento a clientes, acompanhamento de processos na área
trabalhista, realização de audiências.



Escritório de advocacia Câmara – advogada
06/2007 a 07/2008
Elaboração de peças, acompanhamento de processos nas áreas cível e trabalhista,
presença em audiências.



Physio Sport Pilates LTDA – gerente administrativa
03/2000 a 05/2007
Gerenciamento das rotinas da área de Compras e da área de Contas a pagar e receber.
Controle de estoque. Emissão de faturas e notas fiscais.
Elaboração de relatórios gerenciais.
Planejamento Financeiro. Gerenciamento de pessoal/recursos humanos.
Assessoria jurídica.
Elaboração e análise de contratos.



Procuradoria Geral do Estado (Mogi das Cruzes/SP) – estagiária voluntária
04/1996 a 05/1999

Atendimento ao público, elaboração e acompanhamento de processo administrativo,
elaboração de petição inicial e acompanhamento do processo civil e criminal.
Complementar


Informática
Windows XP (Plataforma PC), Outlook, Internet Explorer, Pacote Office, SAPC e Sispro.



Extensão- atividades recentes
Reforma Trabalhista- Professora Vólia Bomfim Cassar
Negociação de Conflitos Trabalhistas- ministrado por Rogerio Neiva
Reforma Trabalhista- Lei 13.467/17- ministrado por Bruno Klippel
Contratação de Trabalhadores- FGV;

