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PROCESSO SELETIVO PARA ARQUIVISTA MUSICAL 

Requisitos necessários para a vaga: 

Ensino superior completo nas áreas afins 
Pacote office. 
 
Atribuições do cargo 
 

 Manter sob guarda, devidamente organizadas e arquivadas, as partituras musicais de propriedade da SMC 
utilizadas nas apresentações públicas dos diferentes grupos musicais da EMESP e nos projetos especiais 
da SMC. 

 Providenciar a obtenção de partituras de propriedade de terceiros mediante locação para suprir as 
necessidades das mesmas nas apresentações públicas dos diferentes grupos musicais da EMESP e nos 
projetos especiais da SMC. 

 Reproduzir, quando necessário, fotocópias das partituras, para uso exclusivo dos grupos musicais da 
EMESP e projetos especiais da SMC, as partituras necessárias para uma dada apresentação musical. 

 Identificar no arquivo, separar e colocar à disposição da área de apoio à produção de eventos as partituras 
musicais solicitadas pelos maestros dos grupos jovens ou pela mesma.  

 Receber em devolução, conferir e retornar para o arquivo as partituras devolvidas pelos maestros dos 
grupos jovens e pela área de produção de eventos após sua utilização na apresentação musical realizada. 

 Devolver aos proprietários as partituras alugadas e já utilizadas. 

 Preservar, zelar e manter em ordem o acervo de partituras da SMC. 

 Executar as atividades de acordo com a legislação, normas, padrões e especificações técnicas pertinentes 
e aplicáveis a sua área de responsabilidade. 

 Assegurar a eficácia dos resultados da sua área de responsabilidade, com adequado aproveitamento dos 
recursos financeiros e físicos disponíveis para execução das atividades organizacionais. 

 Manter sob guarda, devidamente organizadas e arquivadas, as partituras musicais de propriedade da SMC 
utilizadas nas apresentações públicas dos diferentes grupos musicais da EMESP, do Theatro São Pedro e 
nos projetos especiais da SMC. 

 Ter domínio em softwares específicos de música (Sibelius e Finalle).  

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas a critério do superior imediato. 
  

 
Vaga regime CLT; 
Carga horária de 44 horas semanais, sendo: de 2ª a 5ª horário a combinar (ter disponibilidade de horário) 
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Benefícios:  
Assistência médica e seguro de vida gratuitos; 
Vale alimentação; 
Vale refeição; 
Vale transporte; 
Entre outros.  
 
 
Etapas do processo: 
O processo seletivo terá 03 fases, sendo cada etapa de caráter eliminatório: 
1. Análise de currículos;  
2. Dinâmica em grupo/Redação, teste de raciocínio lógico e teste teórico relacionado a função; 
3. Entrevista pessoal.  
Confira aqui os requisitos necessários para a vaga. 
Recebimento de currículos até 25/05/2017 
 

- Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail: recrutamento@santamarcelinacultura.org.br / 

marcia.souza@santamarcelinacultura.org.br  
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