PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 005 /2017
Cargo: Coordenador de Segurança do Trabalho
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Responsável por coordenar, supervisionar e orientar as atividades da área de segurança do
trabalho, meio ambiente e saúde, garantindo que os processos, procedimentos, treinamento e
infraestrutura das instalações sejam cumpridos de acordo com a legislação brasileira. Inspeciona
regularmente as dependências da empresa, observa potenciais problemas de manutenção e toma
medidas necessárias para saná-las.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
 Coordenar, supervisionar e orientar as atividades da área de segurança do trabalho, meio
ambiente e saúde garantindo que os processos, procedimentos, treinamento e
infraestrutura das instalações sejam cumpridos de acordo com a legislação brasileira
 Atuar de forma regional, auxiliar as instalações em outras empresas, ser responsável por
desenvolver o plano de segurança do trabalho, documentação de segurança do trabalho,
treinamento em segurança do trabalho, SESMT, serviço especializado em engenharia de
segurança e medicina do trabalho (NR 04), PCMAT, programa de condições e meio
ambiente de trabalho na indústria da construção (NR 18), PPRA, programa de prevenção de
riscos ambientais (NR 09), PCMSO, programa de controle médico e saúde ocupacional (NR
07), LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, PPP, perfil profissiográfico
previdenciário, CIPA, EPI e EPC. Acompanhar os acidentes e doenças do trabalho, segurança
em instalações em serviços em eletricidade (NR-10), auditorias internas sobre segurança do
trabalho para verificar atendimento das normas e práticas de segurança. Supervisionar as
atividades ligadas à segurança do trabalho, colaborar com as elaborações de normas, com
os regulamentos e com os procedimentos, preparar o programa de treinamento sobre a
segurança do trabalho, incluindo o programa de conscientização e de divulgação da norma
de segurança, visando o desenvolvimento de uma atitude preventiva no funcionário quanto
à segurança do trabalho.
 Será responsável pela área de segurança do trabalho da empresa, controlando o uso de
EPIs CIPA, e EPC
 Inspecionar regularmente as dependências da empresa
 Observa potenciais problemas de manutenção predial e toma medidas necessárias para
saná-las.
 Avaliar de acordo com checklist, presença de não conformidades, elabora e envia os
relatórios semanais a gerência.
 Realizar vistorias de entrada e saída das instalações e equipamentos da empresa, antes e
depois de cada evento. Realizar com as empresas terceirizadas para alinhar atividades..
 Coordenar atividades de manutenção predial e serviços de apoio administrativos;
 Acompanhar e controlar as atividades ligadas a manutenção preditiva, preventiva e
corretiva.
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Atributos obrigatórios:

Escolaridade Superior completo em Administração, Segurança do trabalho ou área
correlatas
Conhecimentos necessários : Experiência em Gestão de equipes; bons conhecimentos em
manutenção geral: hidráulica, elétrica, ar condicionado e etc.
Desejável: Bons conhecimentos em pacote office e relatórios gerais;
Conhecimento específico: Manutenção em geral e NR10. Conhecimento de informática
(Pacote Office). Excel em nível avançado, Internet e sistema de gestão. Domínio técnico da
função, raciocínio analítico, atenção e Concentração/ Raciocínio lógico, tomada de decisão
e trabalho em equipe. Conhecer as normas técnicas e regulamentações
Horário de Trabalho: 44 horas semanais.
Os interessados deverão cadastrar o seu currículo no site www.vagas.com.br, até o dia 26 de
outubro de 2017
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua
necessidade ou conveniência.

Jimmy Keller Moreira
Diretor de Operações e Finanças
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