
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assessor Jurídico 
 

Função: Orientação legal em 
assuntos jurídicos preventivos 

ou contenciosos 

Área: Administração e Finanças 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro 
 

Área: Administração e 
Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá orientação jurídica às várias áreas  visando a observância da legislação 

vigente na redação de contratos e  negociações em geral atuando na prevenção das 

ações : analisa e sugere alterações em cláusulas contratuais, participa de  reuniões, 
redige ou altera textos, etc. zelando pela segurança jurídica dos negócios e interesses 

da empresa 
 

 Atua na defesa da empresa em processos de ordem geral: analisa o processo, prepara 

os recursos, acompanha audiências,  propõe ou negocia condições para o acordo, etc. 

subsidiando o superior para a decisão. 
 

 Prepara ações contra clientes, fornecedores, prestadores de serviço, etc. visando o 

interesse da empresa em pendências judiciais: inteira-se do caso, redige os termos do 
processo, contata as partes envolvidas, negocia os termos do acordo e submete o 

parecer ao superior para a decisão final. 
 

 Comparece às audiências para a defesa ou justificativa das ações da empresa. Reúne-se 

com as partes  envolvidas buscando a solução do problema, negocia os termos do 

acordo e busca sua aprovação junto ao superior. 

 

 Responsabiliza-se pela legalização dos projetos da empresa junto aos Conselhos 

Regionais do CREA atendendo às determinações legais para definição dos responsáveis 
técnicos da obra. Prepara toda a documentação, busca os registros e arquiva, para 

controle. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro presta orientação jurídica à empresa 

defendendo seus interesses na prevenção e contenciosos legais, recursos, negociações, 

acordos, contratos comerciais e atividades afins. 

 

 



 
(cont.) 

 

 Analisa e dá parecer na contratação de serviços terceirizados pela empresa zelando pela 

segurança jurídica da empresa. Orienta as áreas envolvidas na juntada de documentos, 

restrições de atuação, etc. 
 

 Dá atendimento interno às várias áreas da empresa na orientação ou solução de 

problemas jurídicos referentes a assuntos trabalhistas, fiscais e outros. Atua junto a 

organismos públicos (ANATEL, JUCESP e outros) para avaliação de pendências, análise 
de restrições que possam afetar os contratos da empresa, emissão de documentos, 

retirada de certidões, etc. 

 
 Mantém-se atualizado sobre a legislação pertinente aos negócios da empresa mediante 

leitura especializada, pesquisas, acessos à Internet, contatos com Assessorias externas, 

etc. posicionando o superior sobre eventuais impactos na rotina da empresa, 
relacionamentos comerciais e seus negócios. 

 

 Atua como Procurador da empresa na assinatura de contratos/distratos, cartas de 

anuência para credores da empresa e representa a empresa junto às repartições 
públicas para a solução de problemas envolvendo a empresa. 

 
 

 Periodicamente prepara mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área 

(andamento de processos, recursos, previsão de êxitos, etc.) para controle e avaliação 

do superior 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Direito) 
 
 

Treinamentos:  Office 

                     Cursos em Contratos 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica  
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 



 


