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CARGO: ASSISTENTE DA DIRETORIA-EXECUTIVA 
 

 
A. Função  
 
Auxiliar a Diretoria-Executiva na realização de projetos referentes aos assuntos de 
interesse da Associação, executando atividades solicitadas pela Diretoria Executiva, 
sempre sob a orientação do Presidente-Executivo, Diretor de Relações Institucionais 
e Diretor de Coordenação Técnica e Comitês, aos quais estará subordinado.  
 
B. Atividades  
 
• Desempenhar atividades de média complexidade, relacionadas aos temas 
setoriais do varejo farmacêutico brasileiro; 
 
• Analisar legislações, projetos legislativos e documentos técnicos de interesse do 
varejo farmacêutico, disponibilizando subsídios técnicos para a diretoria executiva; 
 
• Realizar estudos técnicos e pesquisas que suportem os trabalhos desenvolvidos 
pela Associação;  
 
• Auxiliar na análise conjuntural de atividades do varejo farmacêutico; 
 
• Apoio na construção de estratégias e planos de ação em temas relacionados ao 
varejo farmacêutico; 
 
• Dar suporte técnico, regulatório e à melhoria de processos à diretoria executiva; 
 
• Propor documentos escritos destinados as Autoridades Públicas e Privadas; 
 
• Participar das reuniões dos Comitês Técnicos da Associação, auxiliando o Diretor 
de Coordenação Técnica e Comitês a elaborar as pautas das reuniões, os informes, 
bem como na elaboração dos documentos deliberados pelos Grupos; 
 
C. Formação Acadêmica 
 
Formação de nível superior, especialmente com graduação em cursos de 
Administração de Empresas, Direito, Economia ou Farmácia. 
 
D. Experiência: 
 
Desejável vivência no setor farmacêutico, com conhecimento em assuntos 
regulatórios.  
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Experiência na condução e desenvolvimento de processos de melhoria de gestão. 
 
E. Competências: 
  
• Raciocínio Lógico; 
 
• Boa escrita; 
 
• Escuta ativa;  
 
• Perfil executor; 
 
• Capacidade de desenvolver pesquisas; 
 
• Uso Word, Excel e PowerPoint intermediário/avançado; 
 
• Domínio de outras ferramentas digitais, notadamente sistemas de coordenação e 
acompanhamento de projetos;  
 
• Pós-graduação e fluência na língua inglesa são um diferencial desejável.  
 
F. Local de execução das atividades: 
  
As atividades serão desenvolvidas na sede da Abrafarma, na cidade de São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, em horário comercial, podendo ser adotado, 
dependendo das necessidades, trabalho remoto de forma eventual. 
 
G. Remuneração e benefícios: 
  

• Remuneração compatível com o mercado 
• Regime CLT 
• Vale refeição 
• Plano de saúde e seguro de vida coletivos 

 
 
 
 
Enviar currículo com foto e contatos para o email selecao@abrafarma.com.br. 
 
 
 
 


