
ERRATA: 
SÃO PAULO TURISMO SA 

PROCESSO SELETIVO 
Edital de Re-Ratificação 001/2007 

 
A São Paulo Turismo S.A. com sede na Av. Olavo Fontoura, 1209, Parque Anhembi, São Paulo, 
faz saber que, nos Ternos do Artigo 17 da Lei Municipal nº 13.758/2004, procede as seguintes 
retificações no Edital 001/2007 que rege a Seleção Pública: 
 
Anexo I 

 
 
ANEXO IV 
TABELA – FORMA DE AVALIAÇÃO, DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS 
CANDIDATOS 
 



 
 

 
 
AUXILIAR TÉCNICO DE TURISMO 
Conhecimentos Necessários: 



- Boa redação em português e inglês 
- Legislação turística 
- Da cidade de São Paulo na oferta turística e de serviços 
- Infra-estrutura turística da cidade de São Paulo 
- Informática (Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Acess e Internet) 
- Rotinas administrativas e operacionais da área de atuação 
- Legislação e normas técnicas da área de atuação 
- Aplicativos e sistemas informatizados da área de atuação 
- Disponibilidade para viagens 
- Flexibilidade de local de trabalho 
- Disponibilidade de trabalho fora do horário comercial, inclusive finais de semana e feriados. 
Provável uso de escala de trabalho. 
Descrição do Cargo: 
- Auxiliar no desenvolvimento de materiais técnicos e promocionais da cidade. 
- Auxiliar no desenvolvimento de material informativo sobre a cidade para distribuição ao público. 
- Executar e garantir o funcionamento e atendimento diário das Centrais de Informações Turísticas 
- CIT`s fixas e/ou móveis, realizando atendimento aos visitantes e turistas pessoalmente e/ou via 
atendimento telefônico ou email. 
- Garantir e propiciar condições adequadas ao funcionamento das CIT’s e zelar por sua 
manutenção. 
- Observar a atuação da equipe de estagiários junto ao público. 
- Propor e conduzir inovações e projetos, respeitando metas e prazos. 
- Elaborar relatórios referentes aos atendimentos realizados. 
- Elaborar boletim estatístico mensal dos atendimentos efetuados nas CIT’S. 
- Acompanhar as ações do PLATUM - Plano Municipal de Turismo, relacionadas com sua área de 
atuação. 
- Contatar entidades e equipamentos turísticos para disponibilização de folheteria para distribuição 
nas CIT´s. 
- Elaborar boletim mensal das pesquisas e contatos realizados. 
- Participar de feiras e eventos promocionais de turismo. 
- Pesquisar e atualizar banco de dados da cidade de São Paulo. 
- Auxiliar na elaboração do calendário de eventos e negócios da cidade de São Paulo. 
- Apoiar na atualização do conteúdo do site oficial de turismo da cidade. 
- Colaborar com o estudo de mercado e comportamento do turista. 
- Garantir a qualidade nos serviços prestados. 
- Elaborar e emitir relatórios pertinentes. 
- Fornecer subsídios para análise e tomada de decisão. 
- Participar em estudos de modificações de rotinas, normas, regulamentos e práticas de trabalho. 
- Executar outras atividades correlatas. 


