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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

  

 
Ensino superior completo – Direito – UniCEUB – Centro Universitário de Brasília;  

Diversos cursos de curta duração nas áreas de direito, tecnologia, administração e relações pessoais.  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 

 
  

Mais de 16 anos atuando no suporte técnico, operacional e organizacional à Ministra de Estado Chefe da Advocacia-Geral da 

União e à Secretária-Geral de Contencioso na Advocacia-Geral da União; Advogada; exercício do magistério nas disciplinas 

de Direito Tributário e Direito Civil em instituição de ensino superior; monitoria na Fundação de Assistência Judiciária da 

OAB/DF; conciliação no TJDFT; agraciada com a Medalha Santos Dumont.  

Chefe de Gabinete da Advogada-Geral da União, desde 19/09/2016  

Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral de Contencioso/AGU, órgão de direção superior responsável pela defesa da União 

perante o Supremo Tribunal Federal, de 31/03/2008 a 18/09/2016  

Adjunta do Advogado-Geral da União, de 09/09/2003 a 14/05/2007  

Coordenadora-Geral do Gabinete do Advogado-Geral da União, de 21/03/2003 a 08/09/2003  

Assessora Jurídica no Gabinete do Advogado-Geral da União, de 01/03/2002 a 20/03/2003  

Exercício do magistério na disciplina de Direito Tributário, na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU, no ano 

de 2001 e 1° semestre de 2002  

Exercício do magistério na disciplina de Direito Civil (Família e Sucessões), na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – 

FACTU, no 2° semestre de 2001 e 1° semestre de 2002  

Monitoria na Fundação de Assistência Judiciária - FAJ da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/DF, no período de março de 

2000 a março de 2001  

Conciliação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no período de outubro de 2000 a outubro de 2001  

Exercício da advocacia desde 13/04/2000 a 28/02/2002  

 
 



OUTRAS HABILIDADES 
 

 
  

Comportamento adequado e desenvoltura e no trato com autoridades governamentais do alto escalão, tais como ministros de 

Estado, membros do poder Judiciário, parlamentares, autoridades militares, membros das funções essenciais à Justiça;  

Conhecimento das regras de cerimonial público;  

Postura, dicção e capacidade de comunicação nas formas escrita e oral;  

Discrição e ética nas relações interpessoais com agentes públicos e representantes da sociedade;  

Capacidade cognitiva e aptidão na transmissão de conhecimentos ou no desenvolvimento de atividades coletivas;  

Responsabilidade, pontualidade, empenho, determinação, criatividade, coerência e praticidade;  

Assimilação, avaliação e otimização de metodologias, processos e procedimentos de trabalho;  

Domínio do conhecimento dos diversos ramos do direito e da tecnologia da informação, como usuária.  

  

 


