PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 094/2018
Cargo: Técnico Cênico
Nº de vagas: 02
Descrição sumária:
Profissional responsável por realizar manutenção preventiva e corretiva do sistema de mecânica cênica, luz
e sonorização.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
•

Manutenção preventiva e corretiva do sistema de mecânica cênica luz e sonorização, que incluem:

•

Maquinaria - Conferência diária do sistema, limpeza dos consoles de automação do sistema de
varas e elevadores, manutenção preventiva e corretiva das varas mecânicas contrapesadas de tiro
simples e tiro duplo, varas elétricas e elevadores cênicos com automação Waagner Biro. garantindo
o bom funcionamento dos equipamentos.

•

Sonorização - Conferência diária dos sistemas, limpeza do console de som manutenção de sistema
fixo tais como cabeamento, painéis de ligação de microfone talhas e PA limpeza e manutenção dos
racks de sonorização e toda à parte elétrica.

•

Luz - Conhecimento em sistemas DMX e redes, manutenção preventiva do sistema de iluminação,
conferência diária do sistema, limpeza e manutenção de varas de iluminação e Rack garantindo o
bom funcionamento do equipamento.

Atributos obrigatórios:
Formação: Ensino médio completo, desejável ensino técnico na área.
Experiência: Boa experiência na função.
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimento em manuseio e operação de maquinas e ferramentas;
Conhecimento em manutenção de cenários, equipamentos de luz, som e itens cênicos.
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 25 de
Novembro de 2018.

*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

