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Ref.: Recrutamento Externo 03/2019 

 

 

Cargo: Gerente de Riscos e Compliance 

Horário: De segunda à sexta, horário comercial.  

Local de trabalho: Unidade Higienópolis - São Paulo - SP 

 

 

Atribuições: 

✓ Garantir a manutenção das normas e políticas conforme riscos mapeados; manter constante 

interatividade com as áreas de auditoria, processos, gestão de pessoas e jurídico para 

compartilhamento, antecipação e tratamento de riscos aos negócios; elaborar e ministrar 

treinamentos técnicos e comportamentais; apresentar normas e políticas corporativas de 

Compliance focadas em Compras, Controladoria, ações de Marketing Institucional, 

relacionamento com stakeholders, condutas de vendas, cumprimento de leis vigentes e pertinentes 

a cada negócio, códigos de condutas corporativas, segregação de funções etc. 

 

 

Conhecimentos Técnicos Requeridos: 

✓ Conceitos e Fundamentos de Governança Corporativa; 

✓ Lei Sarbanes-Oxley e suas implicações; 

✓ Conceitos e princípios de Ética; 

✓ Ética nos negócios; 

✓ Gestão de Riscos; 

✓ ISO 31000, Auditoria baseada em riscos; 

✓ Práticas de COBIT (Guia de Boas Práticas de TI), COSO; 

✓ Sólidos conhecimentos de Contabilidade e Controladoria; 

✓ Noções do segmento de Educação/Ensino; 

✓ Legislação Brasileira anti-corrupção e lavagem de dinheiro (lei 12.846); 
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Desejável: 

✓ Superior completo em Direito / Administração de Empresas / Engenharia / Economia e afins; 

 

Requisitos: 

✓ Especialização em Direito Empresarial / Especialização em Administração e Risco Empresarial; 
 

 

Observações: 

✓ Os interessados deverão cadastrar o currículo no site do Mackenzie 

https://www.mackenzie.br/colaboradores/trabalhe-conosco/;  

✓ Salário e Benefícios serão informados no momento da entrevista;  

✓ Data limite para inscrição:19/07/2019. 
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