
A SALSA é uma empresa Portuguesa líder no sector de Retail & Fashion Industry com uma 
Marca Internacional de Jeanswear e acessórios para Homem e Senhora com vendas efetivas 
ao consumidor superiores a 197M€ em mais de 35 países. Para assegurar a estratégia de 
crescimento e internacionalização, pretendemos selecionar para a sede da empresa em Vila 
Nova de Famalicão: 
 

Jurista (M/F) 

 
Integrando a Direção de Human Capital & Legal Services e reportando ao Legal & Compliance Coordinator, em 
colaboração estreita com as diversas áreas internas da empresa (Vendas, Lojas, Financeira, etc) terá como principais 
Responsabilidades: 
 

• Garantir o acompanhamento legal em matéria de âmbito comercial, societário e laboral do grupo;  

• Assegurar resposta a questões legais com impacto na empresa; 

• Assegurar a atualização permanente do arquivo físico de todos os documentos de carácter legal, de modo 
a garantir o registo, rastreabilidade e atualização de toda a documentação de relevo jurídico. 

 
Perfil: 

 

• Formação Superior em Direito com inscrição ativa na Ordem dos Advogados;  

• Experiência profissional em funções similares superior a 2 anos;  

• Bons conhecimentos em Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma; 

• Elevada capacidade analítica, sintética e com sentido crítico;  

• Fortes competências de comunicação, facilidade de relacionamento interpessoal, dinamismo, proatividade, 
iniciativa e trabalho em equipa;  

• Empatia, resiliência, auto-motivação, e resolução de problemas;  

• Capacidade de organização, negociação, e de trabalho sob pressão;  

• Forte orientação para o cliente e para os resultados; 

• Elevado sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Sólidos conhecimentos das ferramentas do MS Office; 
 
Oferece-se:  
 

• Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento profissional e evolução de 

acordo com o desempenho; 

• Participação em projectos nacionais e internacionais; 

• Condições competitivas face ao mercado.  

 

Garantimos total confidencialidade no tratamento de todas as candidaturas recepcionadas. 

Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado e carta de motivação através do 
career web site da Salsa clicando em https://app.jobvite.com/j?cj=ow7A8fw5&s=Universidades    

https://app.jobvite.com/j?cj=ow7A8fw5&s=Universidades

