OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

ADVOGADO
Como parte do desenvolvimento da companhia, a Helexia está em
busca de um (a) Advogado que será responsável pelas seguintes
atividades:
•

•
•

•
•
•
•
•

Elaboração e revisão de minutas contratuais de serviços variados,
assim como de MOUs, contratos de infraestrutura (EPCs), Joint
Venture Agreements, NDAs e contratos específicos do setor de
energia
Participação em operações de M&A e estruturação de parcerias e
reorganizações societárias em geral
Elaboração, revisão, acompanhamento de registro, adequação de
documentos para o cumprimento de exigências perante as Juntas
Comerciais competentes e eventual publicação dos documentos
societários necessários
Abertura e escrituração dos livros societários das empresas
integrantes do grupo
Outorga de procurações de acordo com a governança do grupo
Realização de verificação de compliance de terceiros
Interface com os escritórios externos
Acompanhamento e entrega de informações, quando necessário
ao cumprimento de processos de due dilligence/auditorias
ocorridos

PERFIL DESEJADO:
•
•
•
•
•

Graduação em Direito com OAB ativa
Experiência mínima de 4 anos nas atividades descritas
Vivência em empresas ou escritórios terceirizados
Experiência com M&A, Societário e Contratos
Conhecimento no setor de Energia e Geração Distribuída será um
diferencial
• Inglês avançado
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal

At Voltalia we are passionate about renewable
energies! We are an electricity producer from
wind, solar, hydro and biomass, and also a
service provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and Distribution.
Today we are in 17 countries, split among 4
continents, and offering a global operating
capacity to our clients. We are listed on the
regulated Euronext market in Paris since July
2014.

Do you have the energy we need?
Announcement Date: 27/08/2020

COMPANY
Voltalia
DEPARTMENT
Jurídico
CARGO
Advogado
LOCAL
Brasil, Rio de Janeiro
Início
Imediato

•
•
•
•

Comprometimento e proatividade
Organização
Hands on e habilidade para lidar com grande volume de trabalho
Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para todos os colaboradores do grupo e,
claro, ser gente boa

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Advogado”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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