
ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNCOES 
CARGO: 

Advogado 

GRUPO OCUPACIONAL: 

Universitário 

JORNADA DE TRABALHO: 

8 horas diárias 
 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 
ESCOLARIDADE: 

Ensino Superior Completo 

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 

Direito 
OUTROS REQUISITOS: 

Inscrição no respectivo Órgão/Conselho de Classe 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver atividades profissionais na área jurídica, incluindo: a representação do PARANACIDADE na 
esfera judicial; a emissão de pareceres jurídicos; o assessoramento jurídico às unidades organizacionais 
da Entidade, bem como aos Municípios e suas Associações; a elaboração de contratos e editais de 
licitação e outras atividades correlatas. 
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

� Proceder à pesquisa, análise e interpretação da legislação e regulamentos em vigor, que versem 
sobre assuntos de interesse do PARANACIDADE e dos municípios; 

� Emitir pareceres técnicos de natureza jurídica, prestando informações e assessorando aos 
Municípios, mediante consulta a legislações pertinentes a bens municipais, desapropriação, 
alienação de bens, servidores públicos e autonomia política; 

� Emitir pareceres sobre direito constitucional, administrativo, previdenciário, civil, penal, trabalhista e 
tributário, para orientar o pessoal interno e os profissionais dos Municípios e suas Associações; 

� Realizar palestras e cursos sobre assuntos jurídicos, contribuindo para a melhoria do nível de 
conhecimentos dos gestores municipais; 

� Analisar e emitir pareceres e informações sobre processos licitatórios, tanto do PARANACIDADE 
como das Prefeituras Municipais; 

� Analisar os termos aditivos de prorrogações de prazo e de aumento ou redução de metas físicas; 

� Emitir pareceres e prestar assessoramento às Câmaras Municipais sobre Projetos de Lei, Decretos 
Legislativos, Resoluções, fixação de remuneração, etc.; 

� Prestar apoio técnico a entidades financiadoras de programas de desenvolvimento urbano, no que 
se refere a: preparação, análise, negociação e aprovação de operações de desenvolvimento urbano 
especificamente com relação aos aspectos jurídicos dos projetos a serem financiados; e revisão e 
análise do mecanismo de execução, do plano de aquisições, do fluxo de recursos, das condições de 
primeiro desembolso e eventuais condições especiais de execução e dos termos mínimos dos 
convênios relativos a Programas; 

� Emitir pareceres e prestar assessoramento jurídico às diversas unidades organizacionais do 
PARANACIDADE, incluindo os Escritórios Regionais; 

� Acompanhar e fiscalizar os serviços de escritórios externos responsáveis por ações judiciais e 
processos administrativos em que o PARANACIDADE figure na posição de autora, ré, interessada 
ou assistente; 

� Organizar os relatórios do contencioso, colaborando com a avaliação de êxito das demandas e com 
o dimensionamento das necessidades de provisões, bem como indicar propostas de acordo, 
perícias e estratégias para encerramento das ações; 

� Fornecer subsídios para os serviços prestados por advogados de escritórios terceirizados; 

� Acompanhar e controlar os prazos a serem cumpridos em processos administrativos e judiciais, 
tanto pelo jurídico interno, quanto por advogados terceirizados; 

� Elaborar, analisar e/ou revisar contratos em que o PARANACIDADE figure como parte interessada; 

� Elaborar, analisar e/ou revisar editais e participar de Comissões de Licitação, efetuando a análise e 
julgamento das propostas, bem como respondendo eventuais recursos; 



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
� Representar e defender os interesses da Entidade na esfera judiciária ou administrativa, em 

qualquer instância ou tribunal, ou ainda em processo de arbitragem, mantendo o controle do curso 
dos processos e diligenciando no sentido de que tenham adequado andamento; 

� Executar outras atividades correlatas compatíveis com o cargo. 

 


