
 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR - CADASTRO DE RESERVA 

 
Inscrições: de 15 de agosto a 20 de Setembro  de 2021 
 

Vaga: CORRDENADOR DE COMPLIANCE 

Número de vagas para cadastro: 01 (uma) 
 

Requsitos: 

1. Possuir Curso Superior Completo em Instituição de Ensino Reconhecida 
pelo MEC, na área de Direito; 

2. Possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
3. Não laborar ou prestar serviçlo à instituição de ensino, seja como 

pessoa fisica ou juridica, ou às suas mantenedoras; 
4. Experiência Juridica em Organizações do Terceiro Setor; 
5. Experiência como Gerente de Compliance; 
6. Não possuir empresa ou sociedade advocaticia; 
7. Não ser atuante em advocacia. 

 
 

Condições de trabalho: 

 
a) Salário: R$ 5.500,00; 

b) Regime de contratação: CLT; 

c) Jornada: 40 horas semanais;  

d) Restrição: O colaborador contratado estará sujeito à uma quarentena de 2 anos 
contados a partir do encerramento do contrato de trabalho. Neste período, não 
podera patrocinar causas em que a FEMM seja parte interessada, ou em favor 
outras instituições de ensino e suas mantenedoras, ou prestar serviços de 
assessoria técnica a mantenedoras de outras instituições de ensino. 

 
Cronograma de seleção: 

 
a) Fase 1: análise de currículos: 

Os currículos devem ser enviados em formato PDF para o e-mail 
recrutamento@unifemm.edu.br, colocando no campo assunto “Coordenador de 
Compliance”. 
O currículo deve ser encaminhado até o dia 20 de setembro de 2021, às 23 horas, 
exclusivamente por e-mail, sendo que o UNIFEMM não se responsabiliza por falhas 
tecnológicas. 

 

Critérios de pontuação análise curricular: 
 

• Egresso do UNIFEMM- 5 pontos; 

• Pós-graduação em Direito Administrativo ou em Direito Público - 3 
pontos; 

• Experiencia em assessoria juridica às organizações de terceiro setor 
(cooperativas, assossiações, fundações e sindicatos) – 2 pontos a cada 
ano ao limite de 15 pontos; 

• Possuir formação em Compliance (cursos livres, seminários, workshops) 
- 1 ponto para cada curso. 

 

b) Fase 2: entrevista: 
Serão convocados para esta fase até 5 candidatos, selecionados entre os currículos 
enviados de melhor desempenho. 
Na entrevista serão observados aspectos como atitude, proatividade, tratamento pessoal, 
capacidade de administração do tempo, capacidade de resolver problemas concretos, e 
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serão formuladas perguntas sobre o currículo. 
A fase 2 será realizada na Av. Marechal Castelo Branco, 2765 - Santo Antonio, Sete 
Lagoas – MG, em horário e dia determinado pelo UNIFEMM. 

 

Todas as convocações e resultados serão publicados no site do UNIFEMM, na aba 
transparência. O UNIFEMM JAMAIS fará contato telefônico e não esclarece dúvidas por 
esta via. 

 

Sete Lagoas, 15 de Setembro de 2021. 

 

 
Viviane Tompe Souza Mayrink 
Reitora – UNIFEMM 


