
 

Curriculum Vitae 
 
 
 
Nome: Fernanda Barbosa Garcia 
Brasileira 
Divorciada 
Advogada 
 
Resumo de Qualificações 
Inglês: Centro de Cultura Anglo Americana – básico, intermediário e avançado 
Computação: vivência em ambiente Internet, windows, word, excel. 
 
Formação 
 
Primário: Colégio Nossa Senhora do Carmo- Ituverava- SP- Concluído em 1990 
 
Ginasial: Colégio Nossa Senhora do Carmo- Ituverava- SP- Concluído em 1994 
 
Segundo Grau: Colégio Nossa Senhora do Carmo- Ituverava- SP- Concluído em 
1997 
 
Curso Superior: Faculdade de Direito de Franca- Franca- SP- Concluído em 2002 
 
Certificado de conclusão MPM: Curso Preparatório aos Concursos de Ingresso 
nas Carreiras jurídicas, no período de fevereiro a dezembro de 2002, na Praça 
Almeida Júnior, 72. Concluído em 2002 
 
Certificado de treinamento: Prestação de contas de Partidos Políticos. 
Realizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo- 
Concluído em 04/11/2005. 
 
Curso de Formação de Lideranças do PMDB: Fundação Ulysses Guimarães, São 
Paulo- Concluído em junho de 2005. 
 
Certificado do Ciclo de Palestras: Justiça Eleitoral – 60 anos, realizado no período 
de 06/06/05 a 10/06/05. 
 
 
Curso de Pós- Graduação: ‘Latu Sensu’: Direito Eleitoral, EJEP/TER -  
Concluído em 2014 
Cursos 
 
- Escola CRIAR 



Curso de gramática, redação, literatura e compreensão de textos, com 
aproveitamento médio de 8,5 e 8,0 respectivamente. Realizado no período de 
Fevereiro a Dezembro de 1995 e Agosto a Dezembro de 1996 
 
- 31ª Semana de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito de Franca: Curso de 
Extensão Universitária - Franca/SP, realizado no mês de agosto 2000 
 
- Palestra realizada pela OAB/SP: Sistema Tributário Nacional, Virtudes no Plano 
Constitucional e Vicissitudes no Patamar Infraconstitucional – Franca/SP, 
realizado no mês de maio 2001  
 
- Evento Jurídico realizado pela Faculdade de Direito de Franca: Tendências 
atuais de Direito Penal e Política Criminal – Franca/SP, realizado no mês de junho 
2001 
 
- Evento Jurídico realizado pela Faculdade de Direito de Franca: O programa 
Nacional de proteção a vítimas e testemunhas – Franca/SP, realizado no mês de 
agosto 2001 
 
- Evento Jurídico realizado pela Faculdade de Direito de Franca: Acesso aos 
concursos públicos e carreiras jurídicas – Franca/SP, realizado no mês de outubro 
2001 
 
- XII Semana Jurídica da UNESP: Os direitos difusos e coletivos no limiar do 
terceiro milênio – Franca/SP, realizado no mês de agosto 2001 
 
- Simpósio de Direito do Consumidor - Franca/SP, realizado no mês de outubro 
2001 
 
- Curso Educacional Damásio de Jesus realizado no período de fevereiro de 2002 
até agosto de 2004. São Paulo/SP 
 
- Participação no III Curso de Legislação Eleitoral realizado no período de 23 a 25 
de maio de 2006- São Paulo/SP 
 
- Curso de “Direito Eleitoral- Eleições 2006- Da Candidatura à Diplomação” 
realizado no período de 11 e 12 de maio 2006- São Paulo/SP 
 
- Participação na Palestra ‘’ Conheça o TCE-SP’’, promovida pelo Tribunal de 
Contas, por meio da Escola de Contas Públicas, realizado no mês de abril 2007 
 
- Participação no II Simpósio de Direito Eleitoral realizado na Câmara Municipal 
realizado no período de 26 a 28 de Maio 2008- São Paulo/SP 
 
- Participação no Congresso Internacional de Direito Eleitoral no período de 09 a 
11 de novembro 2011- São Paulo/SP 
 



- Participação no Encontro Nacional de Peemedebistas Eleitas em 2012 
promovido pelo PMDB-Mulher Nacional no período de 10 e 11 de novembro 2012- 
Brasília/DF 
 
- Participação no Curso de Direito Eleitoral- Eleições 2014, promovido pelo 
Instituto Paulista de Magistrados- IPAM em parceria com a Escola Judiciária 
Eleitoral Paulista- EJEP- São Paulo/SP no período de junho 2014 
 
 
Experiência Profissional 
 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB/SP – Agosto de 2004 até a 
presente data. 
 
Campanha Eleitoral para Governador – Eleições 2004- Luíza Erundina e 
candidatos do interior do Estado de São Paulo  
Auxílio na campanha da candidata a Prefeita de São Paulo – Luiza Erundina, 
assessorando na elaboração de peças, atendimento ao público, anotação dos 
prazos e no acompanhamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral. 
Consultoria a todos os candidatos a Prefeito e Vereador do Estado de São Paulo, 
sobre o pleito de 2004 
 
 
Registro de Candidatos ( Sistema Candex) 
Registro de candidatos para a campanha eleitoral de 2006, na esfera estadual, 
deputados estaduais, deputados federais, senador, vice-governador e governador. 
  
Campanha Eleitoral para Governador – Eleições 2006- Orestes Quércia  
Participação ativa durante todo o período eleitoral na campanha de governador do 
candidato Orestes Quércia, assessorando na elaboração de peças, atendimento 
ao público, anotação dos prazos e no acompanhamento junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral. 
Consultoria a todos os candidatos a Deputado Federal e Deputado Estadual no 
pleito de 2006. 
 
 
Registro de Candidatos ( Sistema Candex) 
Registro de candidatos para a campanha eleitoral de 2008, na esfera municipal, 
vereadores, vice-prefeito e prefeito. 
 
Campanha Eleitoral para Prefeito – Eleições 2008  
Assessoria durante todo o período eleitoral na campanha de prefeito do candidato 
Marcos Neves, do município de Carapicuíba, dando assessoria completa ao 
candidato majoritário e a todos os candidatos proporcionais da coligação 
informando-os sobre a legislação eleitoral, assessorando na elaboração de peças, 
atendimento ao público, anotação dos prazos, acompanhamento junto ao Cartório 



Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral e acompanhamento da elaboração da 
prestação de contas do candidato majoritário. 
 
Registro de Candidatos ( Sistema Candex) 
Registro de candidatos para a campanha eleitoral de 2008, na esfera municipal, 
vereadores, vice-prefeito e prefeito. 
 
Campanha Eleitoral para Senador  – Eleições 2010- Orestes Quércia  
Participação ativa durante todo o período eleitoral na campanha de governador do 
candidato Orestes Quércia, assessorando na elaboração de peças, atendimento 
ao público, anotação dos prazos e no acompanhamento junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral. 
Consultoria a todos os candidatos a Deputado Federal e Deputado Estadual no 
pleito de 2010. 
 
Campanha Eleitoral de 2012 – Consultoria e atendimento a todos os candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Estado de São Paulo. 
Campanha para candidatura majoritária para a candidata Adriana da Costa no 
município de Itaquaquecetuba e campanha para o candidato Oswaldo Sonsini de 
Itu. 
 
Campanha Eleitoral para Senador  – Eleições 2014- Paulo Skaf  
Participação durante todo o período eleitoral na campanha de governador do 
candidato Paulo Skaf. 
Consultoria e assessorando na elaboração de peças, atendimento ao público, 
anotação dos prazos e no acompanhamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral. 
Consultoria a todos os candidatos a Deputado Federal e Deputado Estadual no 
pleito de 2014. 
 
 
Campanha Eleitoral de 2016 – Consultoria e atendimento a todos os candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Estado de São Paulo. 
Elaboração e assessoramento no Registro de Candidatura da Candidata a Prefeita 
Marta Suplicy e todos os candidatos a vereador. 
 
 
Responsável pelo administrativo junto ao Diretório Estadual do PMDB de São 
Paulo 
Assessoria no período pré-convenções e convenções municipais e do Estadual do 
PMDB, conferindo diretórios, verificando filiados, digitando os dados e na 
confecção de nominatas, enviando via o sistema do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo, SGIP o registro dos Diretórios Municipais. Auxiliando nos trabalhos 
realizados junto a Secretaria Geral do Partido. Auxilio ainda a atendimento de 
candidatos, encaminhamento de documentação para registro dos candidatos no 
pleito de 2010, preenchimento do CANDEX – para o registro dos candidatos junto 
ao TRE de São Paulo. Orientando juridicamente a todos os diretórios municipais e 
ao Diretório Estadual em prestação de contas, Convenção, formação de diretório e 



comissão provisória, processo de dissolução de diretórios ou intervenção de 
diretório. 
Período de agosto de 2004 até o presente momento 
 


