DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: janeiro/2022

Título do Cargo: Advogado
Diretoria : Executiva
Report: CEO

2.

Propósito do Cargo
Oferecer assessoria jurídica aos departamentos e órgão que compõem a estrutura da CBRu,
promovendo a implementação e manutenção das boas práticas de governança e compliance em face
da estrutura atual e normas vigentes da Entidade.

3.

Descrição detalhada das atribuições
•

Análise e elaboração de contratos de naturezas diversas

•

Assessoria jurídica consultiva aos departamentos da CBRu

•

Elaboração, Revisão, Monitoramento e Implementação de Políticas Internas

•

Elaboração, Revisão, Monitoramento e Implementação de Processos de Gerenciamento e
Avaliação de Riscos

•

Assessoria na realização de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias, bem como as respectivas
lavraturas de atas

•

Assessoria na realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração,
bem como as respectivas lavraturas de atas

•

Manutenção de convênios com entidades governamentais

•

Desenvolvimento de pesquisas e orientações com o objetivo de proteger continuamente a Entidade
contra riscos jurídicos

•

Adequação dos procedimentos da entidade conforme alterações legislativas e regulamentares

•

Preenchimento mensal de questionários de governança e compliance

•

Negociação acordos e participar de reuniões da Entidade

•

Gestão do Portal de Governança do website da Entidade, realizando a atualização contínua dos
documentos da plataforma

•

Intermediação de processos judiciais entre CBRu e Assessoria jurídica externa.

4.

Formação e Experiências
Experiência: 3 anos de experiência na área jurídica, sendo desejável atuação em entidade esportiva.
Área: Preferencialmente em entidades esportivas.
Formação: Graduação em Direito, com OAB ativa. Desejável pós-graduação ou MBA em Direito
Desportivo.
Idiomas: Desejável Inglês e espanhol

5.

Organograma

Conselho
CEO
Advogada

6.

Superior Imediato
Cargo Descrito

Competências Técnicas
•
•
•
•

7.

Superior do Superior

Forte conhecimento das legislações que regem as entidades de administração de desporto
Domínio da Língua Portuguesa
Nível avançado de Word
Nível avançado no ppt (apresentações)

Competências Comportamentais
Agilidade
Objetividade

Organização
Foco em Resultado

Bom relacionamento interpessoal
Adaptabilidade

Senso Crítico
Empatia

Liderança
Assertividade

Paciência

Comprometimento

Confiança
Autonomia

Criatividade
Abertura ao novo

Iniciativa
Auto gerenciamento

Visão estratégica
Visão de negócio

Disciplina
Proatividade

Curiosidade
Flexibilidade

Tomada de Decisão

•

Outras:__________________________

