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FORMAÇÃO ACADÊMICA : 
 
Direito, 2007 - 2011 
Instituto Superior de Ciências Aplicadas – ISCA Faculdades Limeira 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL : 
 
Prefeitura Municipal de Limeira-SP 
 
- Secretaria de Assuntos Jurídicos (cargo comissionado) – janeiro/2016 – maio/2017 
 
Departamento de Direito Tributário (Execução Fiscal) 

 
Advogada autônoma 
 
- Advogada autônoma, janeiro/2014 – dezembro/2015 
 
Criminal, cível e trabalhista 
Assistência judiciária gratuita OAB/SP (cível e criminal) 
Atuação como correspondente em audiências e demais diligências 
 
Mesquita, Pontes e Rigo Advogados Associados 
 
- Advogada, março/2012 – dezembro/2013 
 
Atuação na área trabalhista contenciosa, preventiva e consultiva de questões que 
envolvem as relações de emprego e de trabalho, em favor da Empresa Reclamada. 
Desenvolvimento de peças jurídicas, tais como iniciais, contestações, recursos, relatórios. 
Impugnação e manifestação sobre laudos periciais. 
Confecção de quesitos técnicos periciais. 
Audiências e negociações de acordo. 
Discriminação de verbas que compõem o acordo. 
 
ESTÁGIOS: 

 
2ª Vara Criminal de Limeira - gabinete do Juiz Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto 
 
- Estagiária, março/2010 - dezembro/2011 
 
Elaborações de Relatórios de Sentenças de todos os atos processuais. 



Leitura e análise de processos, bem como o acompanhamento das fases processuais, 
sob a orientação do MM. Juiz de Direito. 
Estudos doutrinários para o desenvolvimento do conhecimento no âmbito Penal. 
Auxílio ao Cartório da 2º Vara Crime elaborando diligencia de processos a sala de 
audiência, encaminhamento e verificação de mero expediente diário ao cartório referente; 
Encaminhamento de procedimentos sigilosos que correm pela Procuradoria ao Ministério 
Público. 
Acompanhamento de audiências diariamente. 
Elaboração de Relatório Referente Visitas Técnicas que ocorriam geralmente uma vez ao 
mês para averiguação das dependências policias e carcerárias, bem como o seu 
funcionamento. 
Visita mensal técnica ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP. 

 
Ubirajara Gomes de Mello Advogados Associados 
 
- Estagiária, julho/2008 - março/2010 
 
Auxílio jurídico no departamento de contratos, diretamente no cliente Conpacel – 
Consórcio Paulista de Papel e Celulose. 
Desenvolvimento de peças jurídicas. 
Verificação de andamentos processuais. 
Cópia dos Autos. 
Protocolos e Relatórios. 
 
 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
 
EPM - Escola Paulista de Magistratura - Curso de Formação e Aperfeiçoamento de 
Mediadores e Conciliadores, 2014. 
Informática Office e Windows, 2006. 
Inglês Básico - CCAA, 2001-2004. 


