
Vaga de Estágio no Teatro do SESI!!!

Oportunidade de estágio remunerado para trabalhar no Teatro SESI de Franca.
Seguem maiores informações:

OS ALUNOS DEVEM CURSAR GRADUAÇÃO em COMUNICAÇÃO 
(AUDIOVISUAL, BIBLIOTECONOMIA, CINEMA, JORNALISMO, RÁDIO E TV, 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU RELAÇÕES PÚBLICAS), MODA, ARTES 
PLÁSTICAS, ARTES CÊNICAS, JORNALISMO, DESIGNER, DESENHO 

INDUSTRIAL, ARQUITETURA E PEDAGOGIA.
SOMENTE PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO 2º OU 3º ANO. 

SERÃO EXCLUÍDOS OS ALUNOS DE PRIMEIRO E ÚLTIMO ANO.
É preferível estudante do período da manhã.

A vaga é para estagiar no período da tarde e/ou noite, com horário variável, em 
jornada de 6 horas diárias entre as 8h e as 22h, 5 dias por semana, de segunda à 
domingo (incluindo finais de semana e feriados), totalizando uma carga de 30h 

semanais.
A remuneração é de R$ R$ 6,71 por hora, mais 10% sobre o valor da bolsa para 

transporte.

Os interessados devem encaminhar o currículo para Núcleo de Artes Cênicas, Teatro 
Sesi de Franca, aos cuidados de Sidmar Gomes, até o dia 14 de Setembro de 2012.

cacfranca@sesisp.org.br

Estágio em Comunicação e Artes: produção/acompanhamento de projetos 
artísticos e culturais.

Prazo da contratação: contrato por até um ano, podendo ser renovado.

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
  Acompanhar, participar e realizar a produção local dos projetos culturais 

corporativos e locais viabilizados para artes visuais, cênicas e música;
  Divulgar o projeto, criar e atualizar mailing, compilar clippings, pesquisar e 

confeccionar textos de apoio às atividades culturais desenvolvidas;
  Mobilizar o público e realizar agendamentos para apresentações;
  Organizar as atividades de divulgação e releases, fotos e informações à 

imprensa.
  Acompanhar e propor ações/estratégias na divulgação de projetos e eventos 

artístico-culturais;
  Atender ao público e assessorar os profissionais envolvidos na produção local dos 

eventos;



  Estabelecer contato com cineastas, artistas, produtores, fornecedores e 
instituições culturais e parceiros em projetos corporativos;

  Comunicar-se com o público – esclarecimentos, avisos e correções de eventuais 
distorções.

  Administrar localmente orçamentos, acompanhamento de processos e 
organização de arquivos.

  Pesquisar soluções de problemas técnicos;
  Elaborar relatórios e avaliações sob orientação de chefia imediata;
  Acompanhar pesquisas e estatísticas vinculadas aos projetos e eventos 

artístico-culturais;
  Apoio aos procedimentos de adequação e manutenção da certificação do selo de Gestão da 

Qualidade (ISO 9001 e implantação dos demais);
  Auxiliar nos eventos Institucionais (Palestras, Seminários, Reuniões);
  Estabelecer interface com todas as Unidades do CAT para divulgação semanal da 

Programação.

Por favor, pedimos sua ajuda, se você conhece alguém que se interessa por esta vaga, 
divulgue-a.

Centro de Atividades Culturais 024 – Núcleo de Artes Cênicas
CAT Osvaldo Pastore - SESI FRANCA

Avenida Santa Cruz, 2870 – Vila Scarabucci
Telefones: (16) 3712-1620 ou 3712-1621


