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Currículo 
 
Dados Pessoais 
 
Nome: Vanessa Oliveira da Silva 
Data de nascimento: 21/03/1983  
Estado Civil: Casada    Filho: 02 
Endereço: Praça Nobel 10, apt. 501, Grajaú, Rio de Janeiro, RJ 
E-mail: nessa_oliveira@hotmail.com  
Telefone: 99767-8036 / 3429-3647 (residencial) 
 
Escolaridade e cursos complementares 
 
 3º Grau completo no curso de Direito pela Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (conclusão em dezembro de 2006). 
 
 Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade 
Católica (conclusão em junho de 2009). 

 
 Curso de inglês no Brasas (conclusão em setembro 2007). 

 
 Business English na Cultura Inglesa (conclusão em junho 2014). 

 
 Curso Avançado de Marcas na Associação Brasileira dos Agentes da 
Propriedade Industrial (conclusão em julho de 2009). 

 
 Curso de Extensão em Direito Processual Civil na Universidade Cândido Mendes 
(conclusão em dezembro de 2009). 

 
 Curso Avançado de Contratos de Transferência de Tecnologia na Associação 
Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (conclusão em janeiro de 2011). 

 
 Curso de Perícia Judicial em Propriedade Intelectual na Associação Brasileira 
dos Agentes da Propriedade Industrial (conclusão em novembro de 2016). 
 
 
Experiência Profissional 
 
 Advocacia Autônoma 
Atividades: Consultoria relacionada à propriedade intelectual e ao direito civil; buscas 
prévias de marcas, depósito de marcas, revisão dos despachos publicados na RPI, 
análise de oposições, indeferimentos, processos administrativos de nulidade, 
caducidades, bem como a elaboração das respectivas peças administrativas, 
acompanhamento de processos judiciais e elaboração das respectivas peças. 
Período: novembro de 2016 até a presente data. 
 
 
 Dannemann Siemsen Advogados 
Cargo: Advogada 
Atividades: Buscas prévias de marcas, revisão dos despachos publicados na RPI, 
análise de oposições, indeferimentos, processos administrativos de nulidade, 
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caducidades, bem como, elaboração das respectivas peças administrativas, 
acompanhamento de processos judiciais envolvendo marcas, e elaboração das 
respectivas peças, consultorias relacionadas a direitos autorais e a marcas. 
Período: 03 de setembro de 2012 até 20 de outubro de 2016. 
 
 Herrero Assoc. Brasil Prop. Intel. Ltda. 
Cargo: Advogada. 
Atividades: Buscas prévias de marcas, depósito de marcas, revisão dos despachos 
publicados na RPI, acompanhamento processual junto ao INPI, análise de oposições, 
indeferimentos, processos administrativos de nulidade, caducidades, bem como, 
elaboração das respectivas peças administrativas consultorias relacionadas a direitos 
autorais, incluindo os respectivos registros nas Instituições competentes, consultorias 
relacionadas a contratos de transferência de tecnologia, incluindo a elaboração e 
revisão dos contratos, e averbação / registro desses contratos no INPI. 
Período: 16 de julho de 2012 até 29 de agosto de 2012. 
 
 Clarke, Modet Propriedade Intelectual Ltda. 
Cargo: Advogada. 
Atividades: Buscas prévias de marcas, depósito de marcas, revisão dos despachos 
publicados na RPI, acompanhamento processual junto ao INPI, análise de oposições, 
indeferimentos, processos administrativos de nulidade, caducidades, bem como, 
elaboração das respectivas peças administrativas, acompanhamento de processos 
judiciais (envolvendo marcas, patentes, nomes de domínio) e elaboração das 
respectivas peças, consultorias relacionadas a nomes de domínio, incluindo registro e 
renovação dos mesmos, consultorias relacionadas a direitos autorais, incluindo os 
respectivos registros nas Instituições competentes, consultorias relacionadas a 
contratos de transferência de tecnologia, incluindo a elaboração e revisão dos contratos, 
e averbação/registro desses contratos no INPI. 
Início: 15 de janeiro de 2007 até 13 de julho de 2012. 
 
 Clarke, Modet Propriedade Intelectual Ltda. 
Cargo: Estagiária do Departamento de Marcas. 
Atividades: Buscas prévias de marcas, auxílio no depósito de marcas, revisão dos 
despachos publicados na RPI e acompanhamento processual junto ao INPI. 
Período: 22 de novembro de 2004 a 10 de janeiro de 2007. 
 
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Cargo: Estagiária da Comissão de Assessoramento Jurídico. 
Atividades: Análise de Recursos, Processos Administrativos de Nulidade e Caducidades 
de marcas, patentes e desenho industrial e elaboração dos respectivos Pareceres. 
Período: 20 de abril de 2003 a 19 de novembro de 2004. 
 
 


