PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 89/2019
Cargo: Coordenador(a) de Relações Institucionais
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Responsável pela coordenação das atividades que promovam o fortalecimento da visão institucional do
Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
●
Responsável pelas áreas de visita guiada, educativo e experiências do Theatro
●
Planeja ações, projetos e programas de relevância institucional;
●
Propor ações de melhorias e alcance do Theatro a nível Brasil através de maior exposição em
mídias sociais, intercâmbios, e programas de desenvolvimento de público;
●
Curadoria de conteúdo em consonância com as diretrizes artísticas e institucionais;
●
Coordena equipe responsável pela execução dos programas pertinentes à área;
●
Interface com departamento de Novos Negócios e Parcerias no processo de prospecção de
patrocinadores e oportunidades;
●
Interface com área de Projetos Culturais na modelagem das propostas apresentadas para
instrumentos de incentivo fiscal e/ou editais;
●
Análise de Mercado para diagnósticos de ideias que tenham aderência ao setor;
●
Produz pesquisas e base de dados a partir dos resultados obtidos junto aos clientes e usuários dos
programas desenvolvidos no setor;
●
Elabora Relatórios com base em Experiência do Cliente (CX) e Serviço de Atendimento (CS);
●
Gerencia informações obtidas junto às partes interessadas da instituição;
Atributos obrigatórios:
Formação: Formação superior completa nas áreas de Humanas, comunicação, marketing e afins.
Especialização nas áreas correlatas à função
Conhecimentos necessários: Conhecimento sobre o Mercado Cultural, Patrimônio Histórico, História
da Arte, ferramentas para prospecção de clientes, conhecimento em Customer Experience e Customer
Service, conhecimento em instrumentos de incentivo fiscal para a cultura.
Competências técnicas: Habilidade para lidar com pessoas, processos e negociação.
Horário de Trabalho: 44h 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 13 de
dezembro de 2019
*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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