PROCESSO SELETIVO PARA:
Chefe de Palco

Requisitos necessários para a vaga:
Ensino Médio completo (será o diferencial curso Técnico de Palco - Teatro);
Experiência em Montagem de Palco para apresentação/concertos, ópera etc.
Inglês fluente;
Curso NR 35 (Habilita para trabalho em altura);
Curso NR 11 (Habilita para operar elevadores);
Curso NR 23 (Curso de Brigada de Incêndio);
Experiência com Maquinaria;
Noções das ferramentas de Informática no nível de usuário (Windows, Word);
Capacidade de execução de tarefas e atividades, segundo orientações recebidas visando atingir objetivos prédefinidos;
Possuir raciocínio lógico, crítico e analítico diante de diferentes contextos organizacionais, culturais e sociais;
Possuir postura ética no exercício de suas atribuições;
Capacidade de trabalhar em equipe.

Atribuições do cargo
Será responsável pela organização de todas as necessidades técnicas para a execução de qualidade do
trabalho artístico, montará a estruturação de todo equipamento, materiais, estruturas e como tudo isso
deve ser montado e funcionar. Também será responsável pelo estabelecimento das rotinas técnicas do
teatro e a coordenação dos profissionais necessários para a execução e funcionamento dos processos
técnicos. Fará a Coordenação da equipe técnica do Theatro como:







Chefe de Maquinária
Maquinistas
Técnico de Som e Vídeo
Técnico de Luz
Montadores de Orquestra
Assistente de Palco

Deverá produzir e manter atualizados todos os documentos técnicos do teatro, como:







Mapa Elétrico
Mapa de Palco
Mapa de Luz
Ríder Técnico
Input List
Ríder de Luz
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Check List
Camarim List
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas a critério do superior imediato

Vaga regime CLT;
Local de trabalho: Centro de São Paulo;
Salário: Enviar pretensão salarial no currículo;
Carga horária de 44 horas semanais, sendo: de segunda a quinta-feira das 08h às 18h, sexta-feira das 08h
às 17h (a combinar) - ter disponibilidade de horários e para viagens
Benefícios:
Assistência Médica e Seguro de Vida gratuitos;
Vale Alimentação;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Entre outros.
Etapas do processo:
O processo seletivo terá 03 fases, sendo cada etapa de caráter eliminatório:
1. Análise de currículos;
2. Dinâmica em grupo/Redação, teste de raciocínio lógico e teste de inglês;
3. Entrevista pessoal.
Recebimentos de currículos até o dia 12/03/2018
- Os interessados deverão enviar currículo (no assunto: vaga Chefe de Palco) para o e-mail:
marcia.souza@santamarcelinacultura.org.br
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