CARGOS E SALÁRIOS-BASE (atualizado em 05/10/21)

CARGOS ESTATUTÁRIOS
FUNÇÃO

Diretor(a)-presidente

Diretor(a)

ATRIBUIÇÕES
Responder pela gestão estratégica dos negócios e o relacionamento
institucional da ADE SAMPA. Representar a ADE SAMPA, em juízo
ou fora dele; Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e as decisões normativas
da Diretoria Executiva; Decidir sobre os atos de dispensa e
movimentação de pessoal; Dirigir, coordenar e controlar a execução
das atividades da ADE SAMPA, praticando os atos necessários à sua
gestão técnica, administrativa, orçamentária e financeira; Assinar, em
conjunto com um Diretor, convênios, contratos, ajustes, cheques e
outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e
obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita;
Decidir, "ad referendum" da Diretoria Executiva, quando a urgência
sobre matérias da competência desta assim o recomendar; Delegar
competências, quando necessário, para o bom andamento dos
trabalhos da ADE SAMPA; Cumprir e fazer cumprir o contrato de
gestão celebrado com o Poder Executivo.
Responder pela gestão técnica das ações da ADE SAMPA.
Orientar, implementar e acompanhar as ações baseadas nas políticas
e diretrizes expressas no planejamento estratégico, mediante
desenvolvimento de metodologias, tecnologias e instrumentos de
apoio, assim como a promoção da interdependência das ações da
ADE SAMPA; Representar ativa, passiva, judicial, extrajudicialmente,
política e socialmente a ADE SAMPA por delegação do DiretorPresidente ou em seus impedimentos; Planejar, executar, controlar e
ajustar as ações das unidades organizacionais sob sua
responsabilidade e supervisão; Indicar ao Diretor-Presidente da ADE
SAMPA gerentes e assessores para as áreas funcionais de sua
responsabilidade e supervisão; Participar da elaboração de normas
operacionais e de gestão.

PRÓ-LABORE QUANTIDADE

BONIFICAÇÃO

R$ 19.500,00

1

+2,5 salários/ano

R$ 18.500,00

2

+2,5 salários/ano

CARGOS CLT
FUNÇÃO

ATRIBUIÇÕES

SALÁRIO-BASE QUANTIDADE

FORMA DE
CONTRATAÇÃO

Superintendente Administrativo Financeiro

Planejar o controle administrativo financeiro e análise das atividades,
desenvolvendo e implementando políticas e processos
administrativos financeiros (incluindo setor de compras e recursos
humanos); coordenar e administrar os processos de informações
contábeis e fiscais; participar do planejamento estratégico da
organização; traçar diretrizes e estabelecer políticas de
desenvolvimento de gestão administrativa e financeira.

R$ 15.497,89

1

Livre provimento

Superintendente de Relações Institucionais

Participar do planejamento estratégico; interagir com atores do
ecossistema público e privado; traçar diretrizes e estabelecer políticas
de desenvolvimento de projetos; promover a inovação tecnológica e
coordenar políticas de comunicação e divulgação das ações
institucionais; orientar e dirigir equipes na execução do de dados
estratégicos para instituição; representar a empresa junto a órgãos
oficiais e mantê-la atualizada sobre procedimentos e políticas de
ordem institucional.

R$ 15.497,89

1

Livre provimento

Superintendente de Desenvolvimento Social

Estabelecer diretrizes de políticas de desenvolvimento social e
impulsionamento de projetos para desenvolvimento local; estabelecer
parcerias e promover ações de divulgação da Agência junto a
entidades e instituições do terceiro setor; orientar e dirigir equipes na
execução do planejamento estratégico da instituição.

R$ 15.497,89

1

Livre provimento

Gerente de Projetos

Gerenciar, planejar, elaborar, executar, controlar e acompanhar
planos de ação, programas e projetos alinhados às diretrizes
estratégicas da ADE SAMPA, garantindo a excelência no
cumprimento da missão e o alcance da visão da empresa. Articular e
mediar interna e externamente para a implementação dos programas,
projetos, processos, atividades, informações e alcance das metas e
dos resultados.

R$ 13.201,90

6

Livre Provimento

R$ 11.479,92

5

Livre Provimento

R$ 9.183,93

1

Livre provimento

R$ 6.887,95

2

Livre provimento

R$ 6.887,95

4

Seleção Pública
Simplificada

R$ 6.887,95

9

Seleção Pública
Simplificada

Assessor(a) III Jurídico, Comunicação, TI

Assessor II

Assessor I

Analistas de Suporte Administrativo

Analista I - Programas e Projetos

Assessorar a Diretoria Executiva nas suas diversas atividades, dando
suporte na prestação de informações e estabelecimento de diretrizes
aos órgãos de controle; prestar assessoria jurídica, de tecnologia de
informação e comunicação, visando resguardar os interesses e dar
segurança aos atos e decisões da Diretoria Executiva.
Assessorar as atividades da Diretoria Executiva; organizar e
acompanhar reuniões; administrar a infraestrutura e a preparação de
materiais necessários; organizar e controlar a rotina da Diretoria
Executiva; acompanhar o desenvolvimento dos projetos da instituição.
Assessorar a Diretoria Executiva a organizar os processos,
acompanhar licitações, contratações, respostas aos órgãos de
controle e demais procedimentos afetos a tomada de decisões.
Apoiar a ADE SAMPA nas atividades meio, de controle e
administração de processos internos.
Atuar em projetos de qualificação profissional, capacitação e suporte
a empreendedores, acesso a microcrédito e de inclusão
socioeconômica. Planejar, executar e acompanhar projetos e
programas definidos no planejamento estratégico da ADE SAMPA,
sendo responsável pela entrega dos principais marcos críticos e pelo
monitoramento das etapas dos projetos e programas.

Assistente técnico II

Assistente técnico I
Menor Aprendiz

Desenvolver atividades diversas de apoio a implementação de
programas e projetos que promovam a geração de renda, trabalho e
emprego nos diferentes territórios da cidade de São Paulo. Bem como
apoio administrativo.
Auxiliar a implementação de programas e projetos, bem como as
atividades internas da Agência.
Apoiar controles administrativos.

R$ 3.443,97

11

R$ 1.721,83

2

R$1.100,00

1

Seleção Pública
Simplificada
Seleção Pública
Simplificada
Conforme Lei 10.097/2000

