Cargo: Analista de Recursos Humanos
Nº de vagas: 01
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e
Seguro de Vida.
Horário de Trabalho: 40h semanais
Regime de Contratação: CLT

Descrição sumária
Responsável por atender as demandas de Recursos Humanos do Museu da Diversidade
Sexual.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função
● Acompanha a revisão/construção de Políticas e Manuais relacionados à área de Recursos
Humanos;
● Garante o cumprimento do Manual de Recursos Humanos e demais políticas;
● Realiza todo o processo de recrutamento e seleção, encaminhando os currículos
pré-selecionados às áreas requisitantes até sua conclusão;
● Auxilia na construção e acompanhamento de cursos, treinamentos e demais palestras
necessárias para as equipes;
● Controla o registro de frequência (ponto eletrônico), com vistas ao processamento das
ocorrências de faltas, atrasos, banco de horas e eventuais horas extras;
● Acompanha atestados médicos e demais afastamentos;
● Realiza toda a gestão de benefícios, atentando os prazos de solicitações e pagamento;
● Acompanha todo o processo relacionado à folha de pagamento, realizando lançamentos
e apontamentos, conferência e fechamento;
● Controla as datas de recolhimentos dos encargos gerados na folha de pagamento;
● Encaminha e acompanha todos os processos de pagamentos relacionados ao
departamento para o núcleo financeiro;
● Acompanha os o programa de saúde ocupacional, fazendo cumprir os exames
admissionais, demissionais e periódicos dentro dos prazos;
● Atende aos funcionários do Museu, prestando informações e esclarecendo dúvidas;
● Demais atividades relacionadas à função.
Formação :Ensino Superior Completo em Recursos Humanos, Administração, Psicologia ou
demais áreas Correlatas. Desejável Especialização na área.
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Habilidades e Conhecimentos
Conhecimento nas rotinas de Recursos Humanos. Desejável atuação em museus e
equipamentos culturais. Boa Comunicação oral e escrita. Organização. Domínio do Pacote
Office. Desejável afinidade e interesse com a temática LGBTQIA+.
Interessades
deverão
preencher
o
formulário
através
do
link:
https://docs.google.com/forms/d/1ae4TBVTo_ofg4rEQUGY88RpfB9y_BR2wPgL9F_Pl1m4/edit#
settings até o dia 24 de setembro de 2022.

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIA+ e negras.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações,
de acordo com sua necessidade ou conveniência.

Marisa Bueno
Diretora de Equipamento
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