
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Produtor 
 

Função: Produção de Visitas 

Área: Artística 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Supervisor Artístico Nacional 

Área: Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa o cronograma de eventos da ONG (programa de visitas, palestras, 

apresentações externas, etc.) para definir a logística de atendimento e a necessidade 
dos recursos materiais  para a equipe envolvida. 

 

 Planeja o atendimento dos eventos zelando pela sua qualidade e cumprimento dos 

objetivos de acordo com o programa estabelecido incluindo uma prévia vistoria do local, 
a disponibilidade do elenco, transporte, alimentação e hospedagem, organização do 

local, ensaios, etc. 

 

 Acompanha as apresentações  zelando pela disponibilidade dos recursos necessários ou 

providenciando eventuais ajustes visando o sucesso do evento. 

 

  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. 

 

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

eventos, 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   dá suporte à realização dos eventos da ONG 

cuidando de sua logística e providenciando os recursos materiais para a equipe. 

 

 



 

(cont.) 

 

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

apreciação e controle do superior.  
 

 Cuida da produção dos eventos internos (“Sextão”, entre outros) para integração e 

treinamento das equipes. 

 Anualmente participa no planejamento da área  para o próximo período abrangendo a 

programação   de cursos, formação de equipes, definição de calendário, atividades 

externas junto a clientes e patrocinadores, etc. 
 

 Eventualmente pode realizar  apresentações em ambientes diversos (teatros, empresas, 

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

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo ( Marketing, RP, Gestão Cultural) 
 
 

Treinamentos:     Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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