
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL 004/2023

Cargo: Coordenador de Operações e Facilities

Nº de vagas: 01

Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de Vida.
Regime de Contratação: CLT, 40h semanais,
Salário bruto: 7.977,60
Local de Trabalho: São Paulo Modalidade presencial

Descrição sumária:

Profissional responsável pela coordenação da área de operações da companhia, bem como, controlar as

atividades e serviços de limpeza e segurança patrimonial do equipamento MDS.

Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:

● Coordenação das atividades de manutenção predial e de gestão patrimonial, visando
garantir o estado de conservação da infraestrutura física das instalações e dos ativos
utilizados nas operações da empresa, assim como a qualidade dos demais serviços de apoio
administrativo.

● Manter contatos com fornecedores, a fim de identificar oportunidades de ampliação,
redução de custos ou melhoria nos produtos e serviços prestados, bem como a solução de
eventuais problemas contratuais ou operacionais.

● Coordenar equipes e atividades das áreas de TI, Facilities, Manutenção Predial, Segurança e
Saúde do Trabalho e áreas operacionais, assegurando eficiência nesses serviços.

● Coordenar a execução dos respectivos planos de ação e novos projetos, facilitando e
integrando o trabalho de sua equipe junto aos demais colaboradores e setores da empresa.

● Responsável pela conservação e elaboração de relatórios diversos estatísticos ;

● Responsável pela análise e acompanhamento dos projetos arquitetônicos e complementares de

todas as eventuais sedes do museu;

● Responsável pelo acompanhamento das eventuais obras novas e reformas das sedes do museu;

● Responsável pela seleção e acompanhamento das empresas prestadoras de serviço relacionados

às eventuais obras novas e reformas  das sedes do museu.

● Coordenação das atividades e equipes de manutenção predial e de gestão patrimonial;

● Garantir o estado de conservação da infraestrutura física das instalações e dos ativos utilizados

nas operações da empresa, bem como a qualidade dos demais serviços de apoio administrativo.

● Manter contatos com fornecedores, a fim de identificar oportunidades de ampliação, redução de

custos ou melhoria nos produtos e serviços prestados, bem como a solução de eventuais

problemas contratuais ou operacionais;

● Coordenar equipes e atividades das áreas de TI, Manutenção Predial, Segurança, Limpeza e

Segurança do Trabalho, assegurando eficiência nesses serviços;

● Coordenar manutenção preventiva e corretiva, nos sistemas elétricos, hidráulicos, iluminação,

elevadores, estruturas físicas, pintura etc.



● Coordenar a execução dos respectivos planos de ação e novos projetos, facilitando e integrando o

trabalho de sua equipe junto aos demais colaboradores e setores da empresa.

● Criação de manuais, processos e políticas da área e demais atividades pertinentes à área.

Atributos obrigatórios

Formação: Superior Completo ou Pós-Graduação, de acordo com a área de atuação.

Experiência: Desejável bom conhecimento na função.

Habilidades e Conhecimentos: Conhecimentos de informática (Pacote Office); Internet; Manuais de

procedimentos; Normas Técnicas de Segurança; Legislação.

Interessades devem preencher o formulário através do link https://forms.gle/116uDwDPgF8iJxLU6 até o
dia 05 de Fevereiro de 2023.

O processo seletivo será a partir da avaliação das respostas do formulário e análise do currículo, o

candidato será selecionado para a segunda etapa, entrevista.

Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail: rh.mds@institutoodeon.org.br

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIAP+, 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, bem como a utilização de critérios internos para
preenchimento das vagas ofertadas.

Marisa Bueno

Diretora de Equipamento
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