
PROCESSO SELETIVO N9 02.2018 
ANEXO I

Quadro 1: M anutenção CG: 01.2017

CARGO AREA DE ATUAÇÃO VAGA RESERVA SALÁRIO ATRIBUIÇÕES REQUISITOS MÍNIMOS
CARGA

HORÁRIA

TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO

RH - 3 R$ 2.550,14

Responsável em orientar e coordenar o sistema de Segurança 
do Trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, 

analisando e propondo política de prevenção, orientar os 
funcionários no que se refere à observância das normas de 

segurança, participar e prom over treinam entos sobre 
segurança e qualidade de vida no trabalho, executar outras 
tarefas com a m esm a com plexidade e natureza correlatas a 

área de atuação.

Ensino Técnico Com pleto em: 
Segurança do Trabalho Idade 

Mínima 18 anos Sólida 
experiência na função, domínio 

no Pacote Office.

40 horas 
semanais

ASSISTENTE 
ADM INISTRATIVO N2

VOLANTE DIVERSAS 
ÁREAS

4 6 R$ 3.069,73

Responsável em executar as atividades:
RH: folha de pagam ento, encargos, adm issão, atualização 

cadastral, rescisão, férias 13? salário, GFIP, RAIS, CAGED, DIRF, 
preposto e conhecim ento do eSocial. Cursos: Departamento 

Pessoal, Legislação Trabalhista e Previdência; 
Com pras: colocação de pedidos e preenchim ento de 

relatórios se relaciondo com toda área de compras. Cursos: 
Gestão de Contratos Adm inistrativos e Fiscalização, Contratos 

e Licitações;
Financeira: executar as atividades da área financeira se 

relacionando com toda área financeira dentro da empresa. 
Cursos: Cálculos Trabalhista, Sistem a de Gestão da Qualidade, 

Retenção Tributárias e Previdenciárias;
Projetos culturais: executar e desenvolver atividades da área 

de planejam ento e projetos no âm bito cultural, se 
relacionando com todas as áreas adm inistrativas dentro da 

empresa desenvolvendo outras tarefas com a mesma 
com plexidade e natureza correlatas a área de atuação. 

Cursos: Gestão Cultural, Legislação Patrim onial e Patrimônio 
Histórico, Patrim ônio Im aterial.

Ensino Superior Com pleto Idade 
Mínima 18 anos Experiência 
correlata a área de atuação, 

dom ínio no Pacote Office.

40 horas 
semanais
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AN ALISTA N I
VOLANTE DIVERSAS 

ÁREAS
1 1 R$ 4.420,42

Responsável em desenvolver as ações da área de Licitação, 
realizando cadastro nos órgãos públicos, providenciando 

docum entação e levantam ento de dados para form ulação de 
proposta de: Licitação, cotação de preços, pregões 

eletrônicos e presenciais, captação docum ental, executar 
outras tarefas com a mesma complexidade e natureza 

correlatas a área de atuação. Cursos: Gestão em 
Adm inistração Pública, Gestão e Fiscalização de Contratos 

Adm inistrativos.

Ensino Superior Com pleto: 
Direito e Pós Graduado em 

Direito Público Idade Mínima 18 
anos Sólida experiência na 

função e dom ínio no Pacote 
Office.

40 horas 
semanais

ANALISTA N3
TECNOLOGIA DA 

INFORM AÇÃO
1 1 R$ 5.457,31

Executar atividades de coordenação, planejam ento e gestão, 
estudo, pesquisa, supervisão técnica e apoio especializado a 

auditorias em sua área de atuação, elaborar inform ações, 
laudos, pareceres e outros docum entos de apoio técnico e 
adm inistrativo, prospectar novas tecnologias pertinentes à 
sua área de atuação, elaborar e acom panhar projetos para 

aquisição de hardwares, softwares e serviços de TI, planejar, 
avaliar, m elhorar e executar atividades de gerenciam ento de 
serviços de TI e de segurança da inform ação, interagir com os 
usuários a respeito dos serviços de TI, executar atividades de 

diagnóstico, suporte técnico e m anutenção preventiva, 
corretiva e evolutiva nos com ponentes de sistem as de 

inform ação, realizar outras tarefas com a mesma 
com plexidade e natureza correlatas à área de TI.

Ensino Superior Com pleto em: 
Tecnologia em Análise e 

Desenvolvim ento de Sistemas e 
Ensino Técnico em 

Telecom unicações Idade Mínima 
18 anos Sólida experiência na 

função.

40 horas 
semanais
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Quadro II: Espaços Públicos CG: 02.2017

CARGO AREA DE ATUAÇÃO VAGA RESERVA SALÁRIO ATRIBUIÇÕES REQUISITOS MÍNIMOS
CARGA

HORÁRIA

AUDIOD ESCRITO R
EVENTOS CULTURAIS 

GRAVADOS OU AO 

VIVO
1 1 R$ 1.652,49

Responsável em descrever produções audiovisuais de modo 
criterioso e sistem ático, bem como traduzir na forma verbal 

textos e/ou im agens de qualquer natureza, considerando 
variáveis culturais, transform ar imagens em palavras a fim de 

possibilitar a percepção, localização e/ou interesse aos 
deficientes visuais.

Ensino M édio Com pleto Idade 
Mínima 18 anos Sólida 

experiência em audiodescrição 
em eventos ao vivo e roteirizado, 

dom ínio no Pacote Office, 
disponibilidade de horário

44 horas 
semanais

INTERPRETE DE LIBRAS
EVENTOS CULTURAIS 

GRAVADOS OU AO 
VIVO

1 1 R$ 1.652,49

Responsável em traduzir e interpretar em lingua brasileira de 
sinais para a lingua portuguesa e vice-versa em qualquer 

m odalidade que se apresentar (oral ou escrita) as atividades 
culturais ao vivo e/ou gravadas e atuar no apoio à 

acessibilidade aos serviços pertinentes a pessoa surda.

Proficiência no ensino de Libras: 
Prolibras Idade Mínima 18 anos 

Sólida experiência em tradução e 
interpretação simultânea em 

libras em eventos ao vivo e/ou 
gravado, dom inio no Pacote 

Office, disponibilidade de horário

44 horas 
semanais

TÉCNICO SISTEM A DE 
TRANSM ISSÃO

EVENTOS CULTURAIS 
GRAVADOS OU AO 

VIVO
1 1 R$ 1.652,49

Responsável em atuar nas instalações, operações e 
m anutenções de sistem as de telecom unicações; supervisionar 

os procedim entos adotados neste processo, sobretudo nos 
meios de transm issão audiovisual.

Ensino Superior Incompleto 
Idade Mínima 18 anos Sólida 

experiência em sistema de 
transm issão em eventos ao vivo 

e/ou gravado, dom inio no Pacote 
Office, disponibilidade de horário

44 horas 
semanais
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AUXILIAR
ADM INISTRATIVO

VOLANTE DIVERSAS 
ÁREAS

2 3 R$ 1.652,49

Responsável em auxiliar nas dem andas administrativas nas 
áreas de RH, logística e financeira, cumprindo todas as 

atividades inerentes as m esmas, secretariar reuniões e outros 
eventos, preparar relatórios e planilhas, redigir e digitar 
docum entos utilizando redação oficial, atendimento ao 
público interno e externo, executar outras tarefas com a 

m esma com plexidade e natureza corelatas a área de atuação.

Ensino M édio Completo 
Desejável Cursando Ensino 

Superior Idade Mínima 18 anos 
Sólida experiência na função 

dom ínio no Pacote Office 
Habilidades desenvolvida com 

números, administração do 
tem po, comunicação e 

confiabilidade.

44 horas 
semanais

ASSISTENTE
ADM INISTRATIVO

VOLANTE DIVERSAS 
ÁREAS

1 2 R$ 2.550,14

Responsável em coordenar as atividades da bilheteria, 
incluindo o controle da m ovim entação de caixa, conforme 

estabelecido nas normas e procedim entos da empresa dando 
suporte adm inistrativo e técnico. Executar outras tarefas de 

m esma natureza e nível de com plexidade correlatas a área de 
atuação.

Ensino Superior Incompleto 
Idade Mínima 18 anos Sólida 

experiência na função domínio 
no Pacote Office Habilidades 
desenvolvida com números, 

adm inistração do tempo, 
comunicação e confiabilidade.

44 horas 
sem anais
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