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LEI DO BEM - CONSULTORES(AS) PLENOS/SENIORS
Visando acompanhar o crescimento do seu escritório brasileiro, a consultoria internacional
Sogedev está recrutando Consultores Técnicos Plenos/Seniors com experiência em Incentivos
Fiscais à Inovação da Lei 11.196 ("Lei do Bem").
Principais atividades e responsabilidades :
Os Consultores Técnicos prestam assessoria aos clientes, na aplicação de mecanismos públicos
de fomento à Inovação, e mais especificamente os incentivos fiscais estipulados na "Lei do
Bem".
Principais atividades:
•
Mapear os projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação nas empresas e
identificar oportunidades de utilização da Lei do Bem.
•
Produzir as documentações técnicas - padrões e complementares - conforme as
obrigações legais e a metodologia específica da Sogedev.
•
Orientar os clientes sobre processos internos garantindo a utilização de incentivos
fiscais otimizados e seguros.
•
Assessorar os clientes nos trâmites junto a órgãos de fomento e auxilia-los na
implementação de boas práticas para uso seguro da Lei do Bem.
•
Apoiar a equipe comercial no entendimento do contexto do cliente se necessário.
Perfil e skills dos(as) candidatos(as) :
Os(as) candidatos(as) devem ter experiencia prévia em Lei do Bem, tanto na produção da
documentação técnica de projetos de P,D&I, como no processamento das informações
contábeis ligadas aos projetos elegíveis.
Os(As) Consultores(as) devem apresentar:
•
Maturidade para atender clientes de destaque da economia brasileira.
•
Excelente comunicação, oral e escrita.
•
Senso analítico e rigor para lidar com projetos complexos e grandes volumes de
informações técnicas.
•
Capacidade de trabalhar com autonomia.
É mandatório que os(as) candidatos(as) apresentem proatividade e flexibilidade para lidar com
setores variados, contextos e projetos complexos, simultaneamente.
Background académico :
Formação técnica imprescindível (Engenharia, TI, Software, Química, etc.).
Local de trabalho: São Paulo Capital, zona oeste, com viagens pontuais.
Contratação CLT, remuneração a combinar de acordo com experiência + benefícios (VT, VR,
plano de saúde e odontológico).

