
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Planejamento Estratégico 
e Jurídico 

 

Função: Planejamento 

Área: Planejamento Estratégico 

 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  
Diretor Executivo 

Área: Diretoria  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa ações para compor e controlar o 

planejamento estratégico da ONG disponibilizando informações para a prospecção, 

identificação e avaliação de oportunidades, otimização de recursos, fechamento de 

contratos, etc. que viabilizem operacionalmente a organização para o alcance de seus 
objetivos sociais em consonância com os princípios definidos pela Diretoria. 

 
 Presta assessoria jurídica à ONG para a prevenção e solução de riscos que 

comprometam a imagem e atividades da organização abrangendo a elaboração de 

defesas , petições e recursos, ações legais, presença em audiências, homologações 

trabalhistas,  redação ou análise de contratos, etc. garantindo a segurança jurídica da 
ONG.  

 

 Atua no desenvolvimento de políticas para a administração dos recursos humanos e 

regimento interno da ONG envolvendo questões salariais, benefícios, aspectos sindicais 
e outros da mesma natureza podendo orientar e executar ações  ou, ainda, sugerir a 

contratação de serviços terceirizados para tal fim. 

 

 Mantém contatos com órgãos públicos e Sindicatos para tratar de registros, inscrições, 

prestação de contas, renovação de certificados, controle de direitos autorais e outros 

compromissos relacionados à atividade da ONG. Atende fiscalizações e auditorias 

diversas zelando pela qualidade das informações prestadas ou atuação para ações de 
correção de eventuais irregularidades. 

 
 Mensalmente avalia o desempenho e resultados da área  em conformidade com o 

planejamento definido anualmente participando e fazendo apresentações em reuniões 

com a Diretoria. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e/ou executa ações de planejamento 

estratégico e assessoria jurídica da ONG a nível nacional contribuindo para viabilizá-la 

operacional e legalmente para o cumprimento das ações sociais que compõem o objetivo da 

organização.  

 



 

(cont.) 

 Periodicamente agenda, participa e assessora as reuniões do Conselho Fiscal, 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o cumprimento da legislação vigente: 

elabora e assina as atas, registra e cuida da burocracia do processo. 

 

 Anualmente coordena a elaboração e validação do planejamento e orçamento da ONG 
para o período de acordo com os objetivos fixados pela Diretoria. Distribui , compila e 

condensa informações das várias áreas preparando planilhas e relatórios para posterior 

discussão e aprovação da Diretoria e responsabiliza-se pela sua divulgação 
internamente zelando pelo cumprimento das metas estabelecidas. 

 
 Eventualmente participa em  campanhas institucionais da ONG para divulgação da 

marca, serviços e produtos visando a adesão de novos parceiros contribuindo na 

avaliação de propostas, seleção de pessoal, contatos com outras instituições, etc. Pode 

participar de atividades  junto a Comissões, Entidades do Terceiro Setor, etc. 
representando  a ONG bem como  realizar palestras internas e externas sobre questões 

legais e organizacionais que envolvam a ONG. 

 

 Atua na participação  de editais de interesse da ONG avaliando os projetos e 

submetendo-os à decisão da Diretoria incluindo os devidos estudos de viabilização. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Direito, Economia, Administração) 
 
 
Treinamentos: 

Office básico 

  Idioma (inglês/espanhol) ásico 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de supervisão 

 Comunicação  

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Temperança 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   Data:  01/05/2012 
                                                                                                                                    

 

 


