Técnico/a de Maquinaria

Descrição da Função
Reportando diretamente ao Diretor de Palco e ao coordenador do departamento de
Maquinaria do Teatro Nacional São João (TNSJ), o/a Técnico/a de Maquinaria tem como
principais funções:
- Montar os cenários dos espetáculos produzidos e coproduzidos pelo TNSJ ou apresentados
em regime de acolhimento, quer estes sejam exibidos nos seus palcos ou em salas
alternativas, em Portugal ou no estrangeiro;
- Apoiar tecnicamente, em colaboração com as equipas de criativos, na resolução de
problemas de conceção ou de montagem cenográfica;
- Executar elementos cenográficos de pequena escala necessários à montagem e exibição de
espetáculos e iniciativas que integram a atividade do TNSJ;
- Acompanhar todos os trabalhos inerentes à construção dos cenários e objetos cenográficos
adjudicados externamente;
- Executar todas as manobras de cena necessárias aos espetáculos, durante os ensaios e as
exibições, quer estas sejam realizáveis através da mesa de comando eletromecânico ou
manualmente;
- Assegurar a manutenção dos cenários e objetos cenográficos durante a carreira dos
espetáculos, em estreita articulação com a Direção de Palco e o Departamento de
Cenografia;
- Organizar e arquivar o “dossier de maquinaria” de cada espetáculo, composto por fotos de
cena, folhas de varas, listagem do equipamento utilizado e respetivos guiões de manobras;
- Assegurar o bom estado de conservação e operacionalidade dos equipamentos e materiais
à guarda do departamento, mantendo permanentemente atualizado o seu respetivo
inventário.

Local
As funções serão desempenhadas nas instalações Teatro Nacional São João (Teatro São João,
Mosteiro de São Bento da Vitória e Teatro Carlos Alberto) ou em qualquer espaço em que o
TNSJ esteja a desenvolver a sua atividade ou a promover qualquer iniciativa.
Horário
Horário flexível (à tabela e 40 horas semanais).
Perfil do/a Candidato/a
- Formação superior (preferencial) e/ou formação técnico-profissional na área;
- Experiência mínima de cinco anos de maquinaria de cena;
- Experiência de manuseamento de ferramentas mecânicas e eletromecânicas;
- Capacidade de organização, planeamento e comunicação;
- Domínio da componente informática, nomeadamente word, outlook, excel e Autocad;
- Fluência falada e escrita em língua inglesa;
- Flexibilidade horária;
- Formação e experiência de trabalho de acesso por corda;
- Disponibilidade imediata.
Tipo de contrato
Contrato individual de trabalho a termo certo, com duração de 24 meses;
Possibilidade de inscrição na ADSE;
Remuneração Base Mensal compatível com a função.
Prazo de candidatura
A candidatura é obrigatoriamente constituída, sob pena de exclusão, pelo envio de
Curriculum Vitae atualizado e Carta de Motivação até às 23h59 do dia 22 de abril de 2021.
Seleção dos candidatos
A seleção será feita com base na análise do Curriculum Vitae, podendo ser complementada
com entrevista pessoal. A referida análise curricular tem caráter eliminatório.
Início de funções
Maio de 2021.
Contacto
Envie-nos a sua candidatura para o endereço eletrónico recrutamento@tnsj.pt.

