PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 074/2018
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho - Eventos/Equipamentos culturais.

Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Profissional responsável por acompanhar e fiscalizar as atividades de trabalho do palco e procedimentos
operacionais realizados no complexo Theatro Municipal de São Paulo.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
• Elaborar e participar da elaboração da política de SSTMA :Planejar a política de segurança do trabalho;
diagnosticar condições gerais da área de SSTMA; analisar tecnicamente as condições ambientais de
trabalho; comparar a situação atual com a legislação; avaliar e comparar os referenciais legais da política a
ser implantada;
• Implantar a política de SSTMA: Divulgar a política na instituição ou empresa; administrar dificuldades de
implantação; acompanhar a implantação da política de SSTMA; gerenciar aplicabilidade da política de
SSTMA; estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria; elaborar e acompanhar programas
preventivos e corretivos; desenvolver programas, projetos e procedimentos de melhoria Implantar
procedimentos técnicos e administrativos;
• Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente: Realizar
inspeção; realizar análise preliminar de risco; Auxiliar e participar de laudos ambientais; estudar a relação
entre as ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento sustentável; avaliar procedimentos de
atendimentos emergenciais; participar do sistema de SSTMA; registrar procedimentos técnicos;
supervisionar procedimentos técnicos; emitir parecer técnico;
• Desenvolver ações educativas: Identificar as necessidades educativas promover ações educativas em
SSTMA; elaborar cronograma de ações educativas; elaborar recursos e materiais didáticos de ações
educativas de segurança e saúde; interagir com equipes multidisciplinares; formar multiplicadores; utilizar
métodos e técnicas de comunicação; avaliar ações educativas de segurança e saúde; participar dos
programas de humanização do ambiente de trabalho; participar de ações emergenciais.
• Colaborar com fiscalizações: Auxilio na elaboração de laudos periciais; interagir com os setores envolvidos;
propor medidas e soluções; Apoio as demandas jurídicas de SSTMA.
• Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes; analisar causas de
acidentes; determinar causas de acidentes; identificar perdas decorrentes do acidente; elaborar relatório de
acidente de trabalho; propor recomendações técnicas; Realização de aberturas de CAT.

Atributos obrigatórios:
Formação: Necessário curso técnico completo em segurança do trabalho, diferencial curso de gestão
ambiental e ou áreas correlatas.
Experiência: Necessária experiencia anterior como técnico de segurança do trabalho em equipamentos
culturais.
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimento em normas de segurança do trabalho em eventos e
equipamentos culturais, acompanhamento de equipe técnica em montagem e desmontagem de eventos e
espetáculos, conhecimento específico em NR18 e NR35; conhecimentos de informática (Pacote Office).
Competências comportamentais: Atenção, iniciativa, antecipação aos problemas, dinamismo, raciocínio
lógico, flexibilidade, capacidade de observação técnica, trabalho em equipe, capacidade de comunicação,
cooperação, ponderação e senso de responsabilidade.

Horário de Trabalho: 44h semanais.

Os interessados deverão realizar o cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. até o dia 18 de
Agosto 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

