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Início   Cargos   CBO 241005   Assistente Jurídico

Cargos CBO 241005

Salário de Assistente Jurídico 2019 - Média Salarial
de 11.970 Profissionais no Cargo
Dados o�ciais e atualizados do mercado de trabalho para Assistente Jurídico. Encontre informações como
média salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por per�l pro�ssional, tamanho da empresa,
localidade, gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e com os
melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 11.970 salários de
pro�ssionais no cargo CBO 2410-05.

Por  Redação  - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Curtir 0

Informações salariais o�ciais do período de 09/2018 até 04/2019 segundo dados do

CAGED/MTE.


04/2019

atualização

Salários de 11.970 pro�ssionais no cargo e dados do mercado de trabalho para a pro�ssão.


11.970
salários

 Clique para pesquisar um cargo, CBO ou tópico

Pro�ssionais Incríveis
Tenha acesso, de forma rápida e simples, aos melhores tale

Revelo
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Um Assistente Jurídico ganha em média R$
4.604,53 no mercado de trabalho brasileiro para
uma jornada de trabalho de 41 horas semanais de
acordo com o CAGED do MTE e pesquisa do
Salario.com.br no período de 09/2018 até
04/2019 com um total de 11.970 salários.

A faixa salarial do Assistente Jurídico CBO 2410-
05 fica entre R$ 3.269,22 (média do piso salarial
2019 de convenções coletivas e dissídios), R$
3.200,00 (salário mediana da amostragem) e o teto
salarial de R$ 6.958,50, levando em conta

profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 26 anos, Ensino Superior
completo, do sexo feminino que trabalha 44h semanais em micro empresas do segmento de
Serviços Advocatícios. A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com
mais vagas de emprego para Assistente Jurídico é São Paulo - SP.

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Assistente Jurídico em
todo o Brasil e em todos os segmentos da economia.

Conheça a Revelo
Aqui nós pré selecionamos os

Jornada de trabalho de 41h. Carga horária semanal média de 11.970 pro�ssionais.


41h

carga horária

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e

desligados.


R$ 4.604,53

média salarial
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Salário inicial para Assistente Jurídico recém-formado

Com base em informações salariais de 735 profissionais, o salário inicial para um Assistente
Jurídico recém-formado na faculdade é de R$ 3.988,18 mensais para uma jornada de
trabalho de 41h semanais em média.

Salários de Assistente Jurídico nas cidades

PESQUISAS PATROCINADAS

piso salarial assistente juridico vigilante noturno

pesquisa salarial direito salario

 São Paulo, SP (3704 salários)

 Rio de Janeiro, RJ (912 salários)

 Belo Horizonte, MG (715 salários)

 Porto Alegre, RS (477 salários)

 Brasília, DF (361 salários)

 Curitiba, PR (260 salários)

 Goiânia, GO (220 salários)

 Recife, PE (199 salários)

 Fortaleza, CE (172 salários)

 Campinas, SP (135 salários)

 Campo Grande, MS (130 salários)

 Manaus, AM (130 salários)

 Cuiabá, MT (121 salários)

 Vitoria, ES (83 salários)

 São Luís, MA (75 salários)
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https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/sao-paulo-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/belo-horizonte-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/porto-alegre-rs/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/brasilia-df/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/curitiba-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/goiania-go/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/recife-pe/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/fortaleza-ce/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/campinas-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/campo-grande-ms/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/manaus-am/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/cuiaba-mt/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/vitoria-es/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/sao-luis-ma/
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 Florianópolis, SC (62 salários)

 Caxias do Sul, RS (61 salários)

 Ribeirão Preto, SP (60 salários)

 Maringá, PR (43 salários)

 Sorocaba, SP (37 salários)

 Blumenau, SC (35 salários)

 Teresina, PI (35 salários)

 Londrina, PR (27 salários)

 Santos, SP (27 salários)

Você pode pesquisar em outras cidades também

Digite o nome ou o CBO do cargo. No caso do Assistente Jurídico é CBO 241005. Todos os
campos são obrigatórios.
Digite o nome ou CBO do cargo e selecione-o na lista

Estado
Selecione
Cidade
Selecione

Enviar Informações

https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/florianopolis-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/caxias-do-sul-rs/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/ribeirao-preto-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/maringa-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/sorocaba-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/blumenau-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/teresina-pi/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/londrina-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/assistente-juridico-cbo-241005/santos-sp/
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O cargo de Assistente Jurídico possui sinônimos que são registrados no contrato e na
carteira de trabalho dentro do mesmo CBO 241005, como por exemplo Advogado, Advogado
Generalista.

Nossa pesquisa de salários é atualizada mensalmente e fornece dados como média salarial, piso
salarial, setores com os melhores salários, salários de acordo com o nível profissional, porte da
empresa, escolaridade, faixa etária e muito mais pra você saber exatamente quanto ganha um
Assistente Jurídico CBO 241005 segundo dados salariais oficiais informados pelas empresas ao
Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

O que faz um Assistente Jurídico

O Assistente Jurídico atua na elaboração de contratos em geral, executando também atividades
como auxilio a advogados e profissionais da área jurídica, acompanhamento do andamento de
processos, audiências, protocolos de petições e demais processos pertinentes, orientações
de cláusulas contratuais, suporte na elaboração de termos de responsabilidades e demais rotinas
de assessoria jurídica.

Veja como você pode utilizar esses dados salariais

Metodologia dessa pesquisa salarial

Veja como você pode utilizar esses dados salariais
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Mercado de trabalho

Para o Assistente Jurídico há vagas de emprego em escritórios de advocacia ou departamentos
jurídicos de organizações provadas e públicas onde esse profissional é responsável pela
intermediação entre o escritório de advocacia e os órgãos competentes ou afins, para aplicação de
trâmites legais em geral. Para exercício dessa profissão é necessário possuir ensino superior
completo ou em andamento no curso de Direito.  

Concursados e contratados para empregos públicos

Profissionais no cargo de Assistente Jurídico
também podem almejar um emprego público
através de concurso. Dentro da pesquisa, 200
profissionais são concursados com um salário de
R$ 4.929,41 para uma jornada de 37 horas
semanais.

Sem dúvidas seguir uma carreira concursada de
Assistente Jurídico é uma ótima pedida, já que o
salário no setor público é cerca de 7% maior
do que a média salarial do setor privado.

Lembrando que quando um Assistente Jurídico é concursado e contratado como agente
público, ele também entra como regime CLT, ou seja, ele poderá exercer a função como emprego

















Ocupações Relacionadas

Advogado (desportivo)
Advogado Generalista
Advogado (direitos da Criança e do Adolescente)
Advogado
Advogado (Direito Penal)
Advogado (Direito Civil)
Criminalista
Advogado (direito Administrativo)









Cursos Superiores

Fisioterapia: Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho
Graduação em Medicina Veterinária: Saiba tudo sobre o curso e o mercado de trabalho
Enfermagem: Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho
Educação Física: Conheça o curso e veja como se tornar um Preparador Físico









Carreira

Horário de trabalho durante o aviso prévio é normal ou devo sair mais cedo?
Jornada de trabalho parcial e intermitente – Entenda as diferenças de acordo com a Nova Lei
Trabalhista
Rescisão trabalhista – Cálculo online do valor da indenização
Farmácia – Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho

https://www.salario.com.br/profissao/advogado-desportivo-cbo-241030/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-generalista-cbo-241005/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-cbo-241030/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-cbo-241005/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-direito-penal-cbo-241025/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-direito-civil-cbo-241015/
https://www.salario.com.br/profissao/criminalista-cbo-241025/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-direito-administrativo-cbo-241020/
https://www.salario.com.br/cursos/fisioterapia/
https://www.salario.com.br/cursos/medicina-veterinaria/
https://www.salario.com.br/cursos/enfermagem-saiba-tudo/
https://www.salario.com.br/cursos/educacao-fisica/
https://www.salario.com.br/trabalhista/horario-de-trabalho-durante-o-aviso-previo-e-normal-ou-devo-sair-mais-cedo/
https://www.salario.com.br/trabalhista/diferencas-trabalho-parcial-e-intermitente/
https://www.salario.com.br/trabalhista/rescisao-trabalhista-calcular-indenizacao/
https://www.salario.com.br/cursos/farmacia/
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público na administração direta ou indireta, em empresas públicas, sociedades de economia mista
e em fundações públicas de direito privado.

Remuneração por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 11970 profissionais admitidos e
desligados no periodo de 09/2018 até 04/2019. Jornada de trabalho semanal.

Profissionais em jornada de trabalho parcial e intermitente

A Nova Legislação Trabalhista regulamentou o regime de jornada de trabalho parcial e a
jornada intermitente. Veja como funciona o parcial e o intermitente.

No período de 09/2018 até 04/2019, um total de 86 profissionais foram contratados para o cargo
de Assistente Jurídico em regime de jornada de trabalho parcial. Nesse contexto a jornada
semanal média ficou em 21h com um salário de R$ 3.914,50 o que corresponde a R$ 36,79 por
hora trabalhada.

Já para o regime de jornada de trabalho intermitente, um total de 3 profissionais foram
contratados com um salário médio de R$ 3.666,67.

Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão

Relação de tipos de admissões e desligamentos informados pelas empresas ao CAGED. É possível
observar os principais motivos de demissões e admissões, os diferentes tipos de contratos de
trabalho celebrados e homologados, bem como saber o total de contratados e o salário inicial de
primeiro emprego para o cargo de Assistente Jurídico praticado atualmente.

Somente profissionais admitidos

Admitidos Jornada Ref. Salário p/ mês Salário p/ hora

3397 44 220 R$ 3.875,69 R$ 17,62

1758 40 200 R$ 4.811,29 R$ 24,06

137 20 100 R$ 2.599,36 R$ 25,99

89 42 210 R$ 3.813,78 R$ 18,16

81 30 150 R$ 3.151,81 R$ 21,01

49 38 190 R$ 14.253,59 R$ 75,02

46 43 215 R$ 6.388,39 R$ 29,71

Somente profissionais desligados registrados no CBO 2410-05

Desligados Jornada Ref. Salário p/ mês Salário p/ hora

3460 44 220 R$ 4.741,16 R$ 21,55

2006 40 200 R$ 5.366,69 R$ 26,83

149 20 100 R$ 3.636,40 R$ 36,36

95 30 150 R$ 4.814,94 R$ 32,10

91 42 210 R$ 3.962,86 R$ 18,87

46 37 185 R$ 7.520,43 R$ 40,65

44 36 180 R$ 4.091,16 R$ 22,73

https://www.salario.com.br/trabalhista/nova-lei-trabalhista-veja-as-principais-mudancas/
https://www.salario.com.br/trabalhista/jornada-de-trabalho-parcial/
https://www.salario.com.br/trabalhista/trabalho-intermitente-salario-ferias-decimo-terceiro/
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Tipos de admissão e demissão - *O tempo de empresa é expresso em meses em casos de
demissão

Total Relação Salário
Tempo na
empresa*

4880 Admissão por Reemprego
R$

4.263,97
0

3654 Demissão sem Justa Causa
R$

4.747,54
44

1858 Pedido de Demissão
R$

5.425,50
31

735 Admissão ao Primeiro Emprego
R$

3.988,18
0

268 Desligamento por Acordo Empregado/Empregador
R$

6.258,51
75

235 Demissão por Término de Contrato
R$

3.192,86
4

157
Admissão por Contrato de Trabalho de Prazo
Determinado

R$
3.692,93

0

36 Demissão por Justa Causa
R$

5.587,36
40

31
Término do Contrato de Trabalho de Prazo
Determinado

R$
4.118,87

6

18 Desligamento por Morte
R$

6.512,78
151

7 Admissão por Reintegração
R$

9.658,00
0

1 Desligamento por Aposentadoria
R$

13.167,00
498

Salário por porte da empresa e nível profissional

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Assistente Jurídico de
acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro
empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
Micro: até 19 funcionários;
Pequena: 20 a 99 funcionários;
Média: 100 a 499 funcionários;
Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a remuneração do cargo de Assistente Jurídico de acordo com o nível
de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

*Júnior: até 4 anos;
*Pleno: de 4 a 6 anos;
*Sênior: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;
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Um Assistente Jurídico Júnior tem um salário de R$ 4.223,54, o nível pleno recebe cerca de
R$ 5.915,94, já o profissional Sênior tem uma rendimento mensal de R$ 8.161,69.

Entenda as diferenças entre os níveis Júnior, Pleno e Sênior.

Tabela de salários para Assistente Jurídico Júnior, Pleno e Sênior

Metodologia e amostragem: Salários de 6101 profissionais desligados das empresas no período de
09/2018 até 04/2019.

Porte da Empresa Júnior Pleno Sênior

MEI e Micro empresa
(De 1 até 19 funcionários)

3.044,16 4.041,78 4.418,05

Pequena empresa
(20 a 99 funcionários)

4.080,94 5.486,93 7.815,91

Média empresa
(100 a 499 funcionários)

5.303,56 7.392,96 9.150,63

Grande empresa
(Acima de 500 funcionários)

5.830,38 6.979,72 10.989,37

*Os ordenados de Júnior, Pleno e Sênior no cargo são referentes somente ao histórico do
Assistente Jurídico naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a
vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um pleno pode ser maior que um sênior
por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se
estabilizar estatisticamente.

Piso salarial

O piso salarial de Assistente Jurídico em todo o
Brasil é de *R$ 3.269,22 para uma jornada de
trabalho de 41 horas por semana.

O valor do piso salarial, bem como o percentual de
reajuste dos vencimentos mensais é
homologado pela convenção coletiva ou dissídio
da categoria pelo sindicato.

*O valor do piso salarial mostrado aqui é a média
da base salarial retirada de convenções coletivas
registradas no MTE (caso houver), calculada em

conjunto com o salário em locais com maior número de contratações para chegar ao valor final.

https://www.salario.com.br/carreira/niveis-junior-pleno-e-senior/
usercsl
Realce

usercsl
Realce
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Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do piso salarial da categoria para
o cargo CBO 2410-05.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de
profissionais em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com
sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o pagamento do adicional noturno por hora seria de cerca
de R$ 4,46. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário
terá um valor adicional de cerca de R$ 920,91 mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do adicional de periculosidade com base
no salário médio seria de R$ 1.381,36 mensais
(30%). Já o adicional por insalubridade é
dividido por graus. A 1ª de 10% teria um valor de
cerca de R$ 460,45, a 2ª de 20% seria de cerca de
R$ 920,91 e a 3ª de 40% chegaria a um valor
mensal de R$ 1.841,81.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da
insalubridade e da periculosidade, serão feitas
através de perícia do Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT)

Insalubridade e periculosidade não são cumulativos. O trabalhador deve optar por um ou pelo
outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de 1 aprendizes contratados e demitidos durante o período da pesquisa, o salário
médio de um aprendiz no cargo de Assistente Jurídico é de R$ 636,00 para uma jornada de
trabalho de cerca de 20 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não
poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores
que o salário mínimo vigente. Confira uma tabela salarial completa com todos os cargos e salários
de aprendizes contratados.

Salário para PCD no cargo

https://www.salario.com.br/trabalhista/adicional-noturno/
https://www.salario.com.br/trabalhista/periculosidade/
https://www.salario.com.br/trabalhista/insalubridade/
https://www.salario.com.br/trabalhista/salario-minimo/
https://www.salario.com.br/tabela-salarial/aprendiz/
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Evolução do salário mês a mês

Salário de Assistente Jurídico mês a mês de acordo com a pesquisa salarial. Atualmente
estamos calculando dados salariais de 09/2018 até 04/2019. Remunerações de admitidos e
desligados pelas empresas.

No período do levantamento, o salário dos profissionais desligados ficou em R$ 4.968,84 e o
rendimento médio mensal dos admitidos em R$ 4.219,91 uma diferença de 15.07%.

Contratações e demissões pelo mercado de trabalho

Gráfico de contratações e demissões de Assistente Jurídico pelo mercado de trabalho no período .

No período de 09/2018 até 04/2019 houveram 5.827 contratações formais com carteira
assinada e 6.143 demissões, resultando num saldo negativo de -316 empregos formais
gerados.

Num levantamento no período de 09/2018 até 04/2019 com 60 salários de PCDs - Pessoas
Com Deficiência no cargo de Assistente Jurídico, a média salarial em todo o Brasil é de R$
4.220,10 para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser
permanente, ou até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho
pelo INSS.

Evolução salarial do cargo de Assistente Jurídico

Salário bruto mensal
09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019
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4.300,014.300,014.300,01
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4.737,384.737,384.737,38

5.150,785.150,785.150,78

4.658,504.658,504.658,50

4.358,304.358,304.358,30

https://www.salario.com.br/trabalhista/afastamento-do-trabalho-para-o-inss-interfere-nas-ferias-e-decimo-terceiro/
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Setores que mais contratam

Lista com os segmentos de atividades econômicas
das empresas com o maior número de registros
para o cargo de Assistente Jurídico no período
de 09/2018 até 04/2019. Um termômetro fiel para
sabermos os setores da economia com maior
demanda nas contratações de profissionais para a
ocupação e os salários pagos em média em cada
setor.

Essa é uma estatística muito importante para
profissionais que buscam uma recolocação no
mercado de trabalho ou que buscam uma primeira
oportunidade.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro
de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita
Federal.

Total: Total de profissionais | Segmento: Setor da empresa | Salário: Salário médio mensal |
Período: de 09/2018 até 04/2019

Total Segmento da Empresa Salário

4914 Serviços Advocatícios 2.200,00

369 Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo 2.500,00

361 Atividades de Cobrança e Informações Cadastrais 2.500,00

225 Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação 2.512,00

194 Serviços de Engenharia 1.493,00

183 Atividades de Organizações Sindicais 5.400,00

181
Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria
Técnica Específica

1.025,00

177 Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial 13.162,00

166 Educação Superior - Graduação 2.500,00

158 Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais 3.850,00

Admitidos e desligados pelo mercado de trabalho
Contratações e demissões para o cargo de Assistente Jurídico no período de 09/2018 até 04/2019 | Fonte: Salario.com.br - C

09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2
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Setores com os melhores salários

Nesta tabela, listamos os setores de atividades econômicas das empresas com os melhores
salários para um(a) assistente jurídico. A lista obedece os maiores proventos salariais
registrados na carteira em admissões de assistente jurídico e informados oficialmente pelas
empresas ao Ministério do Trabalho.

Total: Total de profissionais | Segmento: Setor da empresa | Salário: Salário médio mensal |
Período: de 09/2018 até 04/2019

Total Segmento da Empresa Salário

27 Corretagem no Aluguel de Imóveis 25.000,00

41
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em
Geral, Exceto Imobiliários

22.000,00

178 Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial 13.162,00

52 Geração de Energia Elétrica 10.074,00

61 Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais 9.537,00

52 Distribuição de Energia Elétrica 8.817,00

124 Planos de Saúde 8.524,00

57 Atividades Associativas não Especificadas Anteriormente 8.372,00

65 Captação, Tratamento e Distribuição de água 6.272,00

23 Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados 6.200,00

Salário por gênero

Numa amostragem de 11970 salários de profissionais admitidos ou desligados no cargo de
Assistente Jurídico, 7667 são mulheres com vencimentos médios de R$ 4.338,61 para uma
jornada semanal de 41 horas.

Um total de 4213 são homens com remuneração salarial média de R$ 5.088,46 e jornada de
trabalho de 41h por semana.

As informações são do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da
Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho)
com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador com cálculos estatísticos do
Salario.com.br.

https://www.salario.com.br/estatisticas/profissoes-melhores-salarios-brasil/
https://www.salario.com.br/
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Contratações por gênero para o cargo de Assistente Jurídico no período de
09/2018 até 04/2019 - Salario.com.br

Mulheres Homens

35.5%

64.5%



Salário por escolaridade ou grau de instrução

Neste filtro com níveis de escolaridade, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de
instrução do funcionário e o salário base de Assistente Jurídico com filtro removendo
aprendizes, trabalho parcial e intermitente. O total de profissionais em cada nível aparece entre
parênteses.

(4213) Ensino superior completo: R$ 5.088,46.

Obs: o gráfico não mostrará porcentagens muito pequenas.

Salário de Assistente Jurídico por escolaridade ou grau de instrução.
Período de 09/2018 até 04/2019 - Salario.com.br

Superior completo

100%















Salário por faixa etária ou idade

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a remuneração mensal do
colaborador no cargo de Assistente Jurídico com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e
intermitente. O total de salários da amostragem aparece entre parênteses.

(54) Até 20 anos: R$ 1.639,70.
(6242) Entre 21 e 30 anos: R$ 3.528,99.
(4073) Entre 31 e 40 anos: R$ 5.490,50.
(1061) Entre 41 e 50 anos: R$ 6.342,91.
(320) Entre 51 e 60 anos: R$ 7.679,27.
(110) Entre 61 e 70 anos: R$ 8.073,81.
(20) Acima de 70 anos: R$ 7.358,75.

Obs: o gráfico não mostrará dados muito pequenos.
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Salário de Assistente Jurídico por idade ou faixa etária. Período de 09/2018
até 04/2019 - Salario.com.br

Até 20 anos Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos 1/2

8.9%

34.3%
52.6%

Calcule sua rescisão

Calcule os valores principais de uma possível rescisão de contrato de trabalho. Veja como é feito o
cálculo da indenização, seja dispensa com ou sem justa causa.

Último Salário(R$)

Número de Dependentes

Inicio Contrato

dd/mm/aaaa

Término Contrato

dd/mm/aaaa

Motivo Término Contrato
Selecionar
Férias Vencidas
Selecionar
Aviso Prévio
Selecionar

Calcular

Calcule suas férias

Calcule o valor das suas férias com base no salário base mensal e veja o valoir para férias
completas de 30 dias, ou o cálculo proporcional caso tenha vendido parte das férias como 15 ou
10 dias por exemplo. Veja como funciona o cálculo.

Salario Bruto(R$)

Número de Dependentes

Dias de Férias

Venda 1/3 férias
Selecionar

https://www.salario.com.br/trabalhista/rescisao-trabalhista-calcular-indenizacao/
https://www.salario.com.br/trabalhista/calculo-ferias/
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Cálculo do salário de Assistente Jurídico CBO 2410-05

O cálculo de salário para Assistente Jurídico utilizado aqui é somente para se obter uma
estimativa da remuneração mensal, diária e valor por hora trabalhada.

Vários fatores podem influenciar o valor final do salário negativamente ou positivamente, como
descontos em folha, imposto de renda retido na fonte, adiantamentos, benefícios como vale
refeição, convênio médico ou odontológico, cesta básica, bonificações, comissões, etc.

Salário e descontos

Salário base: R$ 4.604,53
Salário por dia: R$ 153,48
Salário por hora: R$ 20,93

Jornada de trabalho

Média de horas trabalhadas por semana: 41 horas / semana
Média de horas trabalhadas por mês: 206 horas / mês

Horas extras

Hora extra normal 50%: R$ 31,39
*Hora extra 100% (feriados e finais de semana): R$ 41,86

Férias

Valor das férias (30%): R$ 1.381,36
Valor total das férias (salário + férias): R$ 5.985,89

Décimo terceiro salário

Primeira parcela do 13º salário: R$ 2.302,26
Segunda parcela do 13º salário: R$ 1.795,77

Se você tiver alguma dúvida sobre o salário de Assistente Jurídico CBO 2410-05 ou qualquer outro
aspecto do levantamento salarial aqui mostrado, por favor deixe um comentário logo abaixo ou
entre em contato conosco.

Esse conteúdo foi útil para você? Compartilhe com seus amigos

Calcular

Curtir 0

https://www.salario.com.br/trabalhista/vale-refeicao-direitos-e-descontos/
https://www.salario.com.br/trabalhista/vale-alimentacao-e-cesta-basica-direitos/
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Artigo anterior

Designer Instrucional

Próximo artigo

Advogado (Áreas Especiais)

Comente sobre Assistente Jurídico

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

POSTAR COMENTÁRIO

Current ye@r * 

5.4

Regras para os comentários

Todos os comentários são moderados antes de publicados.

Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Assistente Jurídico? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.

Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.

Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email

devido ao problema com SPAM.

Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Assistente

Jurídico? Acesse este link.

Atualizações de cargos e salários

Ajudante de cozinha – Salário – Pouso Alegre, MG

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Mestre de Obras – Salário – Belo Horizonte, MG

Educador Infantil de Nível Médio – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Atendente de Clínica Médica – Salário – Brasília, DF

https://www.salario.com.br/profissao/designer-instrucional-cbo-239435/
https://www.salario.com.br/profissao/advogado-areas-especiais-cbo-241030/
https://www.salario.com.br/trabalhista/
https://www.salario.com.br/sobre-os-dados-salariais/
https://www.salario.com.br/profissao/ajudante-de-cozinha-cbo-513505/pouso-alegre-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-cbo-331110/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/mestre-de-obras-cbo-710205/belo-horizonte-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/educador-infantil-de-nivel-medio-cbo-331105/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/atendente-de-clinica-medica-cbo-422110/brasilia-df/
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Técnico em Meio Ambiente – Salário – Campo Grande, MS

Mandrilador – Salário – Belo Horizonte, MG

Técnico de Controle de Qualidade – Salário – Criciúma, SC

Gerente de Administração Financeira – Salário – Belém, PA

Técnico de Apoio ao Usuario de Informática (Helpdesk) – Salário – São José dos Campos, SP

Copeiro – Salário – Salvador, BA

Gerente de Administração Financeira – Salário – Brasília, DF

Termos de Uso

Política de Privacidade

Sobre dados salariais

Solicite Estatísticas Salariais

Sobre nós

Contato

Pesquisa Salarial Brasil

Salário Mínimo 2019

Melhores salários do Brasil

Pro�ssões com mais vagas de emprego

Plano de Cargos e Salários

Dicas de Carreira

Conheça o Portal Salario

Veja também

SOBRE NÓS

Portal de cargos e salários com estatísticas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com dados o�ciais do
CAGED, informações de convenções coletivas, dissídios e pesquisa salarial big data. Dicas de carreira, graduação,

cursos e artigos jurídico/trabalhistas.

SIga o Salario.com.br

https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-meio-ambiente-cbo-351605/campo-grande-ms/
https://www.salario.com.br/profissao/mandrilador-cbo-721215/belo-horizonte-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-de-controle-de-qualidade-cbo-391205/criciuma-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-administracao-financeira-cbo-142115/belem-pa/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-de-apoio-ao-usuario-de-informatica-helpdesk-cbo-317210/sao-jose-dos-campos-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/copeiro-cbo-513425/salvador-ba/
https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-administracao-financeira-cbo-142115/brasilia-df/
https://www.salario.com.br/termos-de-uso/
https://www.salario.com.br/privacidade/
https://www.salario.com.br/sobre-os-dados-salariais/
https://www.salario.com.br/relatorios-salariais-personalizados/
https://www.salario.com.br/nosso-time/
https://www.salario.com.br/contato/
https://www.salario.com.br/pesquisa-salarial-brasil/
https://www.salario.com.br/trabalhista/salario-minimo/
https://www.salario.com.br/estatisticas/profissoes-melhores-salarios-brasil/
https://www.salario.com.br/estatisticas/100-profissoes-mais-contratadas-no-brasil/
https://www.salario.com.br/recursos-humanos/plano-de-cargos-e-salarios/
https://www.salario.com.br/carreira/
https://www.salario.com.br/
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