
 

 

 

PROCESSO SELETIVO – FUNDAÇÃO LA SALLE 

 

A Fundação La Salle torna público o processo seletivo para contratação imediata 

de Assessor(a) Jurídico(a) para atuação em projeto social na cidade de Canoas. 

Vaga 

Cargo: Assessoria Jurídica para atuação na proteção dos direitos do consumidor 

Número de Vagas: 1 (uma) 

Carga horária: 30 horas semanais 

Requisitos mínimos: Nível superior completo na área de Ciências Jurídicas / Direito. 

Requisitos desejáveis: Experiência profissional / acadêmica em projetos sociais e/ou 

políticas públicas voltadas para a temática de Direitos do Consumidor 

 

Atribuições 

 Elaborar pareceres jurídicos na temática de direitos do consumidor, inclusive 

contestação de respostas à demandas; 

 Experiência com a temática de direitos do consumidor; 

 Orientar consumidores acerca de seus direitos; 

 Orientar equipes técnicas acerca de problemáticas ligadas aos direitos do 

consumidor, especialmente para a resolução de demandas; 

 Efetuar a comunicação e intercâmbio de informações entre as Unidades; 

 Descentralizadas e a sede central do PROCON de Canoas; 

 Experiência em planejamento participativo, monitoramento, avaliação e 

sistematização de atividades e de experiências. 

 

Processo de Seleção 

Atenção, apenas os selecionados para as entrevistas serão comunicados por contato 

telefônico ou por e-mail. Os candidatos não contatados terão seus currículos mantidos 

no banco de currículos da Fundação La Salle. 

Este é um processo interno de seleção da Fundação La Salle, portanto não segue as 

regras de processo seletivo público, o critério de escolha é da Fundação La Salle. 

 



 

 

 

Inscrição 

Para realizar a inscrição, o candidato deve anexar seu currículo pessoal e carta de 

intenções com a letra Times New Roman 12, no formato word (.doc) ou pdf, no email 

ou link descrito abaixo. Inscritos que não enviarem em anexo estes dois arquivos 

não serão analisados. 

 

Email para envio dos currículos: curriculos@fundacaolasalle.org.br 

Link: https://fundacaolasalle.org.br/trabalhe-conosco 

Prazo para envio: 28 de agosto de 2018. 

É necessário colocar no campo assunto do email: Vaga Assessoria Jurídica - Direitos 

do consumidor. 

 

 

Fundação La Salle 

CNPJ 08.341.725/0001-55 

Avenida Getúlio Vargas, 5558 – Sala 105 

CEP 92.010-242 - Canoas/RS – (51) 3031-3169 
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