
                                                                                                                                  

Referência C1*      Carga Horária: 40 hs semanais      Regulamentação: Lei nº 6423/13 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.    

 
Função 

Essencial 
Realizar montagem e instalação de equipamentos, cenários, entre outros; operar equipamentos/aparelhos, adequando-os ao espetáculo; verificar 

necessidade de materiais e zelar pela conservação, manutenção e guarda dos equipamentos e acessórios sob sua responsabilidade. 

Detalhada 1- Montar e instalar equipamentos periféricos audiovisuais. 

2- Montar unidades fixas e móveis de acessórios de canhões de luz, em espetáculos de maior porte, seguindo projeto para dotar o espetáculo dos efeitos cênicos 

previstos. 

3- Montar e desmontar cenários, mobiliários e adereços conforme as exigências do espetáculo. 

4- Instalar microfones, alto falantes, amplificador e outros acessórios, ligando-os, testando-os e efetuando os ajustes necessários para assegurar a qualidade do som.  

5- Instalar mesas de comando do som, comando das luzes e equipamentos/aparelhos elétricos. 

6- Adaptar as instalações às exigências do espetáculo. 

7- Participar dos ensaios dos espetáculos cênicos, observando a movimentação cênica, para subsidiar seu trabalho no espetáculo. 

8- Providenciar a exata colocação dos cenários. 

9- Manusear os equipamentos necessários a cenarização. 

10- Acompanhar, durante a realização dos espetáculos, os movimentos dos dispositivos cênicos, observando as interferências da direção técnica do espetáculo, para 

atendê-las adequadamente. 

11- Providenciar a mudança dos cenários durante os espetáculos ou gravações. 

12- Movimentar instrumentos e equipamentos de palco. 

13- Colocar diafragma de cores nos projetos, valendo-se de recursos mecânicos. 

14- Afinar refletores e colocar gelatinas coloridas, conforme esquema de iluminação. 

15- Operar maquinaria, como varas elétricas e cenográficas, cortinas, gruas, carrinhos sobre trilhos e mecanismos de efeitos especiais. 

16- Operar mesa de iluminação, unidades fixas e móveis, em espetáculos de médio e grande porte, guiando-se pelos roteiros para obter os efeitos programados. 

17-Operar mesas de comando do som e equipamentos elétricos. 

18- Operar equipamentos de áudio visual de apresentações teatrais, espetáculos de dança, palestras, etc. 

19- Executar o roteiro de iluminação. 

20- Avaliar, projetar, montar e operar sistemas de sonorização ambiente e externa (PA’s). 

21- Auxiliar, sempre que necessário, na montagem, produção ou quando requisitado em outros setores da Instituição. 

22- Fazer levantamentos dos materiais necessários as suas atividades. 

23- Requisitar material necessário à execução do trabalho. 

24- Verificar o estado de funcionamento de equipamento elétrico e de iluminação cênica. 

25- Manter equipamentos de som e elétricos adequados ao uso. 

26-Solicitar manutenção eletrônica, quando necessário, para garantir condições de perfeito funcionamento da aparelhagem. 

27-Auxiliar na conservação e limpeza de equipamentos elétricos do palco (canhões, mesas, luminárias, refletores). 

28- Realizar manutenção dos equipamentos e instrumentos cenotécnicos, bem como da maquinaria do teatro e do urdimento. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

CARGO: TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – OPERADOR DE 

SISTEMAS CÊNICOS (efetivo) 



                                                                                                                                  

Escolaridade: Ensino Médio/Técnico Completo. 

Conhecimentos: Conhecer os equipamentos, suas finalidades e utilização. Ter conhecimento básico de eletrônica para reparos e manutenção, quando necessário. Básico em 

informática. 

Habilidades: Ter iniciativa, saber lidar com imprevistos, organização, trabalhar em equipe, habilidade manual e atenção global. 

  * Referência da Grade de Salário Base / Técnico Esportivo, Cultural e Social.         

  - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 


