
 

 
CONCURSO EXTERNO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA  
PARA TÉCNICO DE LUZ DO TNSJ- (M/F)  

 
(publicado a 12/04/2017) 

 

Descrição da Função: 
 

Reportando diretamente ao responsável pela equipa de Luz, tem como principais responsabilidades: 

1. Realizar todos os trabalhos relativos à montagem, afinação e operação de luz dos espetáculos e 
iniciativas afins que constituem a Programação do Teatro Nacional São João, E.P.E. 

2. Apoiar tecnicamente os encenadores e os desenhadores de luzes dos espetáculos, nomeadamente 
através de pareceres sobre questões relacionadas com a otimização dos recursos técnicos do 
Departamento e de outra natureza de sua competência; 

3. Executar a montagem, afinação e operação de todo o material de iluminação, nos ensaios e 
apresentações, de acordo com as indicações dos encenadores e dos desenhadores de luzes dos 
espetáculos; 

4. Assegurar a montagem da adaptação dos desenhos de luz dos espetáculos nas suas reposições ou 
digressões, de acordo com as indicações dos seus autores e no caso do impedimento destes, em 
coordenação com os respetivos encenadores; 

5. Organizar o arquivo dos “desenhos de luzes”, com as respetivas plantas, guiões e fotos de afinações, 
de todos os espetáculos apresentados pelo TNSJ nos seus palcos ou em espaços alternativos; 

6. Assegurar o armazenamento, limpeza, afinação e operacionalidade de todos os materiais, utensílios e 
equipamentos à guarda do Departamento, mantendo permanentemente atualizado o seu respetivo 
inventário.  

 

Perfil do Candidato 

- Experiência profissional mínima de dois anos na área da operação de luz de espetáculos de teatro 

levados a cena em Teatros ou Instituições de produção cultural, valorizando-se anteriores colaborações 

em Teatros ou Organizações que possam considerar-se similares ao TNSJ em termos de tipo de 

atividade;  

- Capacidade de organização, planeamento e comunicação;  

- Fluência falada e escrita em inglês; 

- Espírito de equipa, de colaboração e sentido de responsabilidade;  

- Capacidade de adaptação a diversos contextos de trabalho;  

- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador em Microsoft Office (Word, PowerPoint e Excel);  

- Disponibilidade total e imediata (ou a muito breve prazo); 

- Flexibilidade horária.  

 
Local:  

As funções serão desempenhadas nas instalações do Teatro Nacional São João (TNSJ), do Teatro Carlos 
Alberto (TeCA), do Mosteiro de São Bento da Vitória (MSBV) ou em qualquer espaço em que o TNSJ 
esteja a desenvolver a sua atividade ou a promover qualquer iniciativa, bem como no acompanhamento 
de digressões de espetáculos quer a nível Nacional ou Estrangeiro. 
 



 

Tipo de contrato: Contrato de trabalho sem termo com período experimental de 90 dias. 

Categoria Profissional: Técnico de Segunda, Escalão Um, da Área Técnico-teatral da Tabela Salarial do 

TNSJ. 

Início de funções: 02 de maio de 2017. 

Prazo de candidatura: Serão aceites as candidaturas recebidas até às 18h do dia 19 de abril de 2017. 
 
 Contacto: Envie-nos a sua candidatura através do endereço eletrónico: rh@tnsj.pt 
 
 
 
 
 


