FERNANDA KALE DA CAL WINTER
Brasileira, solteira, 28 anos.
Endereço: Rua Timóteo da Costa, nº 541, apto 209;
Leblon, Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 98677-3306 / E-mail: fernandakalee@hotmail.com

OBJETIVO
Advogado Cível/Contratos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Pós-graduanda em Direito de Empresas, Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), conclusão
em 2021.
• Pós-graduada em Direito Processual Civil, Universidade Candido Mendes, conclusão em
2018.
• Graduada em Direito, Universidade Candido Mendes, conclusão em 2014.
• Advogada inscrita nos quadros da OAB-RJ sob o número 189.556.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• 2019-Atualmente – DANNEMANN SIEMSEN
Cargo: Advogado Pleno
Atuação profissional como advogada cível. Responsável pelo patrocínio de ações cíveis
estratégicas, elaboração de peças processuais, atendimento ao cliente, realização de
audiências cíveis e sustentações orais.
• 2018–2019 – SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Cargo: Advogado Supervisor
Atuação profissional como Advogada Supervisora no escritório de advocacia Siqueira Castro
Advogados, situado na Praça Pio X, nº 15, Centro – RJ, responsável pela supervisão de equipe,
incluindo atividades como controle de prazos, verificação de publicações, validação de peças,
confecção de relatórios, acompanhamento e condução de casos estratégicos. Reporte direto
aos sócios.

• 2017–2018 – SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Cargo: Advogado
Atuação profissional como Advogada no escritório de advocacia Siqueira Castro Advogados,
situado na Praça Pio X, nº 15, Centro – RJ, no setor contencioso empresarial, com atividade
voltada para a defesa de diversos clientes em diferentes ramos do Direito, como em ações
envolvendo procedimentos licitatórios, concursos públicos, e, ainda, em ações de reintegração
de posse, cobrança, bancárias, entre outras. Realização de atividades como elaboração de
iniciais, contestações, recursos, manifestações diversas, relatórios, audiências e sustentações
orais.
• 2015-2017 – WINTER, FRANCO & DIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Cargo: Sócia
Sócia advogada do escritório Winter, Franco e Diz Sociedade de Advogados, situado a R. Dr.
Celestino, 122, sala 1112, Niterói – RJ, com atividade voltada para o direito imobiliário,
trabalhista e consumerista, incluindo atividades como elaboração de iniciais, contestações,
recursos, manifestações diversas, realizações de audiências e sustentações orais,
comparecimento em reuniões condominiais, entre outras.
• 2014-2015 – GOUVÊA VIEIRA ADVOGADOS
Cargo: Trainee/Advogado Júnior
Atuação profissional como trainee/advogada efetivada pelo escritório Gouvêa Vieira
Advogados, situado na praça Av. Rio Branco, Centro – RJ, com atividade voltada para o
contencioso de massa pela Leroy Merlin, incluindo atividades como elaboração de
contestações, recursos, manifestações diversas, peticionamento físico e eletrônico em estados
como RJ e SP, realização de audiências, confecção de relatórios, entre outras.
•2011-2014 – GOUVÊA VIEIRA ADVOGADOS
Cargo: Estagiária
Estágio Jurídico pelo período aproximado de 02 (dois) anos junto ao escritório Gouvêa Vieira
Advogados com atividade voltada para o contencioso de massa pela Mongeral Aegon Seguros
e Previdência, incluindo atividades como o desenvolvimento de petições, atuação forense,
coordenação de estagiários recém-integrados, realização de acordos.

IDIOMAS
• Inglês – Avançado – (Lassance Modern English Course (LEMEC), 07 anos, conclusão em 2007).

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
• Curso Prático de elaboração do contrato de locação e Ações de Despejo, Cobrança e
Execução, conclusão em 2016.
• Curso Juizado Especial Cível – Teoria e prática a luz do Novo CPC, conclusão em 2016.
• Curso Ação de Alimentos e sua execução no Novo CPC, conclusão em 2016.
• Curso Como Advogar no Direito Imobiliário, conclusão em 2016.
• O novo CPC – Por Daniel Assumpção Neves, conclusão em 2016.
• Curso Pra Passar Delegado Civil, conclusão em 2015.
• Curso Fórum OAB, conclusão em 2014.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Amplos conhecimentos no pacote Office e Internet.
• Disponibilidade para mudança de cidade ou estado.
• CNH categoria B;

