
 
 

 

 

Cargo: Assistente de T.I.  
Nº de vagas: 01 
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale 
Transporte e Seguro de Vida. 
Horário de Trabalho: 40h semanais 
Regime de Contratação: CLT 
Local  de Trabalho: São Paulo na modalidade presencial 

 

Descrição Sumária 
Responsável por atender as demandas de T.I do Museu da Diversidade Sexual. 
 
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função  
● Presta suporte no gerenciamento da rede e equipamentos (Access point, Switch e roteador / 

firewall), através das ferramentas do Museu; 

● Participa e auxilia da construção/atualização de políticas e manuais de utilização dos sistemas 

internos ou outras ferramentas utilizadas; 

● Criar e-mails institucionais, garantindo o uso de ferramentas de trabalho (Drive, Meet, 

Hangouts e outros); 

● Realiza a montagem, manutenção e instalação de equipamentos e softwares; 

● Atende solicitações de problemáticas  de médio e complexos de colaboradores através da 

plataforma de chamados (helpdesk); 

● Garante a manutenção de infraestrutura de rede de dados (remota  e presencial); 

● Atende às demandas das equipes do Museu, de forma on-line e presencial; 

● Acompanha e auxilia na criação de projetos; 

● Administra os dados em nuvem e garante todo o seu backup; 

● Realiza a configuração de vídeo, teclado, impressoras e permissão de usuários em toda a 

utilização dos periféricos, garantindo a utilização dos sistemas operacionais; 

● Suporte às áreas do MDS e demais atividades relacionadas à função; 

● Participa dos processos e projetos de TI e conhecer práticas de gestão de serviços. 

Formação 
Desejável Ensino Superior Completo na área de T.I ou Análise de Sistemas . 
 
Habilidades e Conhecimentos: 



 
 

 

 

Conhecimento nas rotinas de T.I , suporte e atendimento aos colaboradores. Desejável atuação 
em museus e equipamentos culturais. Boa Comunicação oral e escrita. Organização. Domínio do 
Pacote Office. Desejável afinidade e interesse com a temática LGBTQIA+. Será considerado um 
diferencial ter conhecimento no sistema ERP Sankhya. 
 

Interessades deverão preencher o formulário através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1vm6gWiSf9oRK_WHENU8JGcrS3hxEsKPgoArhwr20uvA/edit#respons 

até o dia 08 de janeiro de 2023. 

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIA +, indígenas e negras. 

*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de 

acordo com sua necessidade ou conveniência. 

 
Marisa Bueno 
Diretora de Equipamento 
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