
 
 

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP 
 

 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

EDITAL 001/2021 

 
Cargo: Assistente de Facilities - I 

Nº de vagas: 01 

Faixa Salarial: R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 

Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de 

Vida. 
Regime de Contratação: CLT        

Carga Horária: 44 Horas Semanais 

 

Principais Atividades: 

 Auxilia nas atividades operacionais e administrativas da área de Infraestrutura e Patrimônio do 

Complexo Theatro Municipal de São Paulo. 

 Elabora relatórios e controles diversos do departamento relacionados aos serviços terceirizados de 

manutenção predial, recepção, limpeza, telefonia, internet, segurança patrimonial e serviços 

diversos. 

 Realiza o controle de estoque de materiais e insumos relacionados à área de infraestrutura e 

patrimônio. 

 Acompanha prestadores de serviço, inspeções, rondas e visitas técnicas;  

 Presta suporte ao gerente da área.       

Requisitos: 

 Ensino médio completo. 

 Desejável estar cursando ensino superior em Administração, Engenharia ou áreas afins. 

 Desejável experiência nas atividades descritas. 

 Desejável possuir conhecimento em manutenção predial e segurança patrimonial.  

 

Informações sobre o processo seletivo: 

 

Não será permitida a participação de cônjuges ou parentes até 3º grau (ascendente/descendente) de 

Conselheiros e Diretores; 

 

Não será permitida a participação de pessoas que tenham relacionamento pessoal ou afetivo com 

colaboradores de cargos superiores, quando houver entre os mesmos, relação de subordinação direta ou 

indireta, ou caracterizar situação de conflito de interesses das partes relacionadas; 

 

Os interessados deverão cadastrar o currículo através de formulário no site do Theatro Municipal 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/trabalhe-conosco/  até o dia 11 de março 2021. 

 

A Santa Marcelina Cultura é uma empregadora 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. 

 

*Fica reservado à Santa Marcelina Cultura o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, 

de acordo com sua necessidade ou conveniência. 

 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/trabalhe-conosco/

