PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 02/2020
Cargo: Supervisor(a) de Patrimônio
Nº de vagas: 01
Descrição sumária:
Administra o patrimônio do Complexo Theatro Municipal, junto à equipe de Operações.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
 Desenvolve projetos da área, elabora relatórios, controles gerenciais, auxilia o gerente de
operações e arquiteto em demandas diversas.
 Realiza inspeções, define cronogramas, supervisão de contratos, checklists, planos de
restauros, modificações, melhorias na acessibilidade e melhorias gerais nas estruturas físicas
dos edifícios junto ao Arquiteto e Gerente de operações.
 Responsável junto à área de operações pelo controle de mobiliário, envolvendo processos
de aquisição, manutenção e movimentação.
 Suporte ao setor de eventos em relação às questões de interferência no patrimônio.
 Supervisiona as atividades relacionadas à gestão do patrimônio dos edifícios do Complexo
Theatro Municipal.
 Supervisiona a equipe de Patrimônio e Arquitetura junto ao Arquiteto e Gerente de
operações.
 Responsável por acompanhar a tramitação de processos de aprovação de intervenções
nos edifícios tombados nos órgãos de defesa do patrimônio, CONPRESP, CONDEPHAAT, IPHAN e demais
órgãos de regulação.
Atributos obrigatórios:
Formação:Desejável superior em Arquitetura e Urbanismo ou correlatas.
Conhecimentos Necessários:Conhecimento avançado na legislação aplicável a patrimônio tombado e
espaços de grande circulação de público.
Competências Técnicas: Desejável conhecimento intermediário de AutoCAD, Sketch Up, pacote Office e
Adobe. Desejável vivência em obras e/ou serviços de construção civil.
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 cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. até o dia 02 de Fevereiro de
2020.

*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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Diretor de Operações e Finanças
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