PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 024/2016
Cargo: Supervisor de Montagem.
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Supervisionar os montadores da equipe de montagem, respondendo por suas atividades diante das demais
equipes do MAR.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
Supervisionar os montadores da equipe de montagem, respondendo por suas atividades diante das demais
equipes do MAR.
Acompanhar atividades diárias da coordenação de museologia, organizando a reserva técnica
(movimentação, embalagem - recebimento e empréstimo - e higienização das obras)
Realizar, junto à de museologia, vistoria nas obras expostas no MAR, garantindo a manutenção dos
equipamentos e outros dispositivos das exposições.
Montar as exposições promovidas pela instituição junto à equipe contratada de montadores,
acompanhando a chegada e desembalagem das obras, fixação dos trabalhos e do mobiliário.
Prover assistência às demais atividades da instituição, atendendo a demandas das gerências de Conteúdo,
Educação e Operação.
Guardar e manter o mobiliário e outros dispositivos das exposições
Guardar e manter os equipamentos utilizados nas exposições (ligar e desligar aparelhos)
Acompanhar, repor e cuidar de todas as obras dos pavilhões e suas especificidades
Realizar o inventário dos equipamentos cenográficos, molduras, vitrines, equipamentos eletrônicos e
demais, que estão sob a supervisão e manutenção da Montagem.
Atributos obrigatórios:
Formação: Ensino médio completo.
Experiência: 3 anos em montagem de exposições.
Habilidades e Conhecimentos: Ferramentas diversas; Eletricidade; Iluminação; Hidráulica; Marcenaria;
Pintura; Manuseio de vidros.
Horário de Trabalho: segunda a domingo (44h semanais), com plantões nos finais de semana e folga por
escala.
Os interessados deverão realizar o cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br/mar, até o dia 15 de junho de
2016.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua necessidade
ou conveniência.
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