PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 38/2019
Cargo: Estagiário(a)
Nº de vagas: 1
Descrição Sumária:
Auxilio ao departamento de Operações na área de Arquitetura e Patrimônio, contribuindo com a
preservação e gestão do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do complexo Theatro Municipal de
São Paulo.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
•
Apoio na gestão do patrimônio histórico e arquitetônico edificado dos edifícios do Theatro Municipal,
Praça das Artes e Central Técnica.
•
Auxiliar nos de restauros, modificações, melhorias na acessibilidade universal e de melhorias gerais
nas estruturas físicas dos edifícios.
•
Auxiliar na comunicação e tramitação de processos de aprovação em intervenções aos corpos dos
edifícios tombados aos órgãos de defesa do patrimônio, CONPRESP, CONDEPHAAT, IPHAN e demais
órgãos de regulação.
•

Auxiliar na gestão, contratação e execução de projetos diversos.

•

Auxiliar em projetos de comunicação visual e seus complementos para os edifícios.

•
Auxiliar na análise sobre o patrimônio histórico e arquitetônico aos edifícios do Theatro Municipal e
Conservatório Dramático, assim como ao patrimônio arquitetônico da Praça das Artes.
Atributos obrigatórios:
Formação: Superior cursando em Arquitetura e Urbanismo a partir do 7º semestre.
Competências técnicas: Conhecimento intermediário de AutoCAD, Sketch Up, pacote Office e Adobe:
Photoshop e InDesign, especialmente na produção de modelos 3d e foto montagens.
Competências comportamentais: Planejamento e estratégia; Orientação para resultados; Iniciativa;
Organização e controle; Raciocínio crítico e analítico e afinidade com o meio cultural.
Habilidades e conhecimentos: Ter cursado as disciplinas de "Técnicas Retrospectivas" e "Restauro".
Conhecimentos básicos do instrumento do tombamento histórico; Legislação urbana e do exercício
projetual.
Horário de Trabalho: 20h semanais.
O Instituto Odeon é um empregador de oportunidades iguais. Todos os candidatos qualificados receberão
consideração por emprego sem considerar raça, religião, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual,
identidade de gênero, idade, ou status de pessoa qualificada com deficiência.
Os interessados deverão realizar o cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. até o dia 08 de Junho
de 2019.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de
acordo com sua necessidade ou conveniência.
Jimmy Keller
Diretor de Operações e Finanças

