
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coord. Artístico Regional 
 

Função: Programa de Visitas 

Área: Artístico Regional 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Supervisor Artístico Nacional 

Área: Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa atividades regionais para  atender a 

programação   de visitas de artistas (Palhaços) em hospitais zelando pela observação 
das diretrizes e princípios definidos pela Direção da ONG: mantém contatos com 

clientes, apresenta os projetos, encaminha propostas para a contratação de serviços, 

organiza eventos, seleciona e/ou providencia treinamento para os artistas, etc.  
 

 Acompanha as visitas, cuida da qualidade artística das mesmas, avalia e orienta as 

performances dos artistas procurando corrigir eventuais falhas ou atuações fora do 
contexto que orienta a ação social da ONG através de reuniões ou abordagens 

individuais. Cuida da agenda de reposições e substituições evitando prejuízos na 

programação de visitas. 
 

  Mantêm-se informado sobre tendências do mercado, novos materiais que possam ser 

úteis no desenvolvimento dos cursos: acessa a Internet, pesquisa bibliografia, mantém 
contatos com o meio artístico, participa de eventos específicos, etc. colhendo material 

para seu trabalho. Reúne-se com a equipe artística  para apresentação e discussões 
sobre o material pesquisado visando sua aplicação. 

 

 Cuida da administração do Escritório Regional abrangendo os serviços de limpeza, 

manutenção e conservação de equipamentos, atendimento ao público além de 

representar os interesses da ONG na região. 
 

 Periodicamente reúne-se com a equipe para alinhamento pedagógico e do conteúdo dos 

cursos, avaliações, revisão da programação, atendimento de novos projetos, etc. com o 
objetivo de aprimorar a qualidade do trabalho e atendimento dos objetivos sociais e 

econômicos da ONG. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Artístico Nacional   distribui, orienta e/ou executa atividades 

regionais para atender a programação de visitas  de artistas (Palhaços)  a hospitais. 

Administra o Escritório Regional como unidade avançada da ONG. 

Supervisiona 1 Assistente Administrativo. 

 

 



(cont.) 

 

 Prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área para 

apreciação e controle do superior.  

 
 Desenvolve atividades internas com os artistas para seu aprimoramento e integração, 

discussão de novos projetos, sugestão de criações, etc. 

 

 Anualmente participa no planejamento da Unidade Regional  para o próximo período 

abrangendo a programação  e customização de cursos, formação de equipes, definição 
de calendário, atividades externas junto a clientes e patrocinadores, etc. 

 

 Eventualmente pode realizar ensaios ou apresentações em ambientes diversos (teatros, 

empresas, centro comunitários, etc.) para divulgação da ONG e treinamento da equipe 
de artistas. 

 

 Supervisiona 1 Assistente Administrativo. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Artes Cênicas) 
 
 
 
Treinamentos: 

  Curso especialização linguagem do palhaço  

  (1 ano ou 700 horas) 

  Curso habilidades musicais (1 ano ou 700 hrs.) 

  Office básico 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de supervisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Temperança 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                        Data: 01/05/2012 
 

 

 


