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RESOLUÇÃO nº 22/10 
 

Altera carga horária do cargo de advogado. 

 

 

JAMIR MARCELO SCHMIDT, Presidente da Associação dos Municípios do 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social;  

Considerando-se que a AMMVI atende ao interesse direto de seus quatorze municípios 

associados e também passou a dar apoio aos consórcios constituídos por seus associados 

 

Considerando a necessidade aprimorar o corpo técnico e ainda permitir que os interesses 

dos associados sejam ainda mais atendidos,  

 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Alterar a carga horária do emprego de advogado - COB 2410-05, de 30 

horas semanais para 40 horas semanais. 

 

Art. 2º - No Anexo 2 – Dos empregos permanentes, do Regulamento do Quadro 

de Pessoal da AMMVI, instituído pela Resolução n.º 06/08, de 19.03.2998, este emprego 

passa a figurar da seguinte forma: 

 

Art. 3º - No Anexo 7 – Das atribuições e descrições dos empregos, item I , Advogado – 
Advogado Assistente, ficam acrescidas as seguintes atribuições: inclusive junto aos 
consórcios e agências que funcionam e são de interesse da AMMVI,  e ainda com seis  

 

Nº de Empregos 
Denominação do 
Emprego 

 

Cód. COB 
Carga 

Horária 

Semanal 

Referência Salarial 

Inicial 

 

Habilitações Mínimas 

 

02 

 

Advogado 

 

2410-95 

 

40 horas 

 

90 a 109 

Bacharel em direito 
e inscrito na OAB – 
06 (seis) meses de 

experiência *** 
***Lei n.º 11.644, de 

11.03.08. 
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(06) meses de experiência (lei n.º 11.644, de 11.03.08), conforme o anexo que integra esta 
Resolução. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Blumenau, SC, em 28 de outubro de 2010; 41º Ano de Fundação. 

 

 

 

JAMIR MARCELO SCHMIDT 

Presidente da AMMVI 
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     ANEXO 7 – DAS ATRIBUIÇÕES e DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS  

 

I - 2410-05 - ADVOGADO - ADVOGADO ASSISTENTE. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDDE 

Postular, em nome da AMMVI, em juízo ou administrativamente, propondo ou contestando ações, solicitando providências 

junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais 

comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na 

elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo os municípios associados, 

assessorando negociações; zelam pelos interesses da AMMVI na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando 

negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado 

democrático de direito. Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das 

necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata e pela Diretoria da AMMVI, inclusive junto aos 

consórcios e agências que funcionam e são de interesse da AMMVI, conforme o anexo que integra esta 
Resolução. 
 Acompanha as Assembléias, cursos, reuniões e outros eventos de interesse da AMMVI. 

 

LOCAL DE TRABALHO 

Trabalha na sede social da AMMVI e junto aos associados da administração pública, como empregado sob o regime da 

CLT e assalariado. Executa suas funções sem supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, 

trabalha fora da sede, junto às sedes dos associados ou ainda locais determinados pela administração da AMMVI.  

 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

O exercício dessas ocupações requer ensino superior completo e o exame da OAB do estado de domicílio civil do bacharel 

em direito, com seis  (06) meses de experiência (lei n.º 11.644, de 11.03.08). 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

Agir com ética e com prontidão; Demonstrar criatividade,  capacidade interpretativa, paciência,  tolerância, capacidade de 

convencimento, persistência e capacidade de escuta ativa; Evidenciar raciocínio lógico, eloqüência verbal, urbanidade no 

trato pessoal, capacidade de negociação, capacidade de síntese, senso de humor e senso crítico; Manter controle emocional, 

atualizar-se,  Desenvolver relacionamentos interpessoais positivos e a expressão corporal, dominar expressão escrita, trocar 

experiências profissionais e ser possuidor de CNH para eventual condução de veículos da AMMVI para seus 

deslocamentos. Disponibilidade para eventuais viagens e participação em cursos e eventos fora da sede. 

 

NORMA REGULAMENTADORA 

Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Dispõe sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

 

 


