
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Advogado 
 

Função: Dar assistência 
jurídica à empresa 

Área: Jurídico 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Jurídico 

 

Área: Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o andamento de processos jurídicos de natureza tributária, 

civil, trabalhista e outros que envolvam a empresa para subsidiar a atuação da área e a 

solução do problema: acessa a Internet ou publicações especializadas para 
acompanhamento das ações, faz a juntada de documentos, prepara recursos, obtém 

informações das partes envolvidas para a emissão de relatórios de controle, comparece 
a audiências para atualização dos dados ou acordos, controle de prazos processuais, 

etc. 

 
 Presta atendimento ás áreas da empresa para orientações jurídicas quando da redação 

de contratos, pareceres técnicos, etc. redigindo seu parecer. 

 
 Responsabiliza-se pela manutenção e atualização do arquivo da área abrangendo 

processos, petições e publicações que envolvam a empresa para acompanhamento e 

controles. 

 

 Mantem-se atualizado sobre assuntos da área através de leitura de publicações 

especializadas, pesquisas, cursos específicos e outras fontes. 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior. 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior em Direito 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de atualização ou reciclagem da área 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Jurídico presta suporte jurídico à empresa para a prevenção e 

solução de processos de natureza tributária, civil, trabalhista e outros realizando 

acompanhamento das ações, triando documentos para compor o processo, acompanhamento 

de audiências, vista de publicações especializadas, redigindo petições e recursos sob 

orientação, emitindo relatórios diversos para avaliação do desempenho da área e outras 

atividades de apoio. 

 

 

 



 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


