
Orientações para cadastro de currículos 

 
 

O Grupo VIDAM informa que está recebendo o CADASTRO DE CURRÍCULOS, por meio do site 
www.vidamhotel.com.br, para preenchimento de vagas previstas no retorno do funcionamento 
integral do hotel, bem como dos demais empreendimentos ligados ao PROGRAMA VIDAM 
TURISMO METROPOLITANO DE ARACAJU (além do VIDAM Hotel, o VIDAM Náutico Clube & 
Praias, a VIDAM Fazenda Park e o VIDAM Circular Aracaju), com ênfase para os segmentos de 
turismo náutico, rural, ecoturismo e hotelaria.  

As funções para as quais os candidatos poderão solicitar o cadastro, estão descritas abaixo. 
Destacamos que seleção, quando convocados, serão avaliadas além das competências específicas 
de cada função, de acordo com a descrição abaixo, atenderem aos seguintes requisitos: 

 

1. Domínio da Língua Portuguesa e de mais uma língua estrangeira (preferencialmente 
o Inglês); 

2. Experiência na função (entre dois a cinco anos); 

3. Habilidades em relações interpessoais, liderança, comunicação, proatividade, 
Raciocínio Lógico e trabalho em equipe; 

4. Conhecimento técnico para a função (preferencialmente, com formação na área). 

 

Importante enfatizar que estes requisitos não são eliminatórios. Poderão cadastrar currículos e 
participar deste processo seletivo, quando convocados, candidatos que não atendam plenamente 
os quatro itens, desde que, no processo de avaliação, os candidatos que comprovarem atender os 
requisitos acima poderão obter maior pontuação, para fins de classificação. 

Orientamos às pessoas interessadas em trabalhar com o PROGRAMA VIDAM TURISMO 
METROPOLITANO DE ARACAJU que o envio de currículos deverá ocorrer em formato on-line, 
após cadastro com dados resumidos em link específico destinado a esta finalidade. No site oficial 
do VIDAM Hotel (http://www.vidamhotel.com.br/), os currículos deverão ser enviados na aba 
indicativa do menu inicial, “Currículos”.  

  

http://www.vidamhotel.com.br/
http://www.vidamhotel.com.br/


Descrição das funções disponíveis no cadastro de currículos 

 

As vagas destinadas para esta seleção estão indicadas abaixo com a descrição das 
responsabilidades correspondentes, de acordo com o empreendimento do Grupo VIDAM para o 
qual o profissional deseja se candidatar. 

 

 

Agente multiplicador 
Conhecer os produtos e serviços oferecidos pelo Grupo VIDAM e estar sempre atualizados com as principais informações 
que impactam a apresentação e as vendas. Ter habilidades sociais e capacidade de cultivar relacionamentos com 
parceiros e clientes físicos e/ou jurídicos. Estabelecer conexões com parceiros e clientes, criando um clima leve e receptivo 
de mútua cooperação entre as diversas frentes interessadas nos produtos e serviços do Grupo VIDAM. Ter bom discurso 
de apresentação de produtos, serviços e vendas. Capacidade de identificar e buscar oportunidades de parcerias para 
aquisição de novos clientes e fidelização de clientes antigos. Ser comprometido com as metas estabelecidas e ter 
conhecimento de rotina comercial. Lidar com planejamentos. Possuir habilidades de vendas para aumentar a efetividade 
nos negócios. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas além da principal, em conformidade com a política 
de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

1° Cozinheiro  
Preparar o cardápio de acordo com a programação do dia. Atender o pedido de cardápio através da comanda inspecionar 
o recebimento das mercadorias na ausência da chefia. Controlar o estoque de mercadorias, materiais de rodízio e 
equipamento das cozinhas. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e materiais utilizados. Controlar o 
estoque e as requisições de mercadorias. Verificar o controlar o prazo de validade dos alimentos. Supervisionar a higiene 
pessoal da brigada e a higiene do local e de equipamentos. Organizar o mise en place da cozinha. Coordenar os 
colaboradores da cozinha nos serviços na ausência da chefia. Preparar todos os alimentos pertinentes à cozinha frias, tais 
como: Saladas diversas, canapés, tábua de queijos e demais guarnições. Disposição para aprender e praticar atividades 
múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Almoxarife 
Abrir o almoxarifado. Manter o departamento limpo e arrumado. Efetuar liberação dos produtos solicitados. Receber e 
conferir os produtos entregues pelos fornecedores. Conferir às notas fiscais correspondentes as compras efetuadas. 
Solicitar ao departamento fiscal a emissão de nota fiscal de devolução quando houver. Armazenar as mercadorias nas 
Câmaras Frias corretamente. Identificar as mercadorias corretamente. Efetuar lançamentos de compras emitidas nos 
cadastros. Manter arquivo atualizado das solicitações de pedido de compras. Efetuar inventários mensalmente. Efetuar os 
lançamentos de notas fiscais nos sistemas CM. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, 
em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Assistente de Manutenção (Mantenedor II) 
Cumprir checklist diário de rotina de turno. Cumprir com os padrões e procedimentos a fim de atender as exigências para 
aprovação nas auditorias internas e externas. Executar atividades ligadas a naturezas de construção civil sejam corretivas 
ou preventivas, seguindo os procedimentos da empresa buscando o perfeito funcionamento. Executar atividades ligadas 
a naturezas de pintura sejam corretivas ou preventivas, seguindo os procedimentos da empresa buscando o perfeito 
funcionamento. Executar atividades ligadas a naturezas elétrica sejam corretivas ou preventivas, seguindo os 
procedimentos da empresa buscando o perfeito funcionamento. Executar atividades ligadas a naturezas marcenaria sejam 
corretivas ou preventivas, seguindo os procedimentos da empresa buscando o perfeito funcionamento. Disposição para 
aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da 
VIDAM. 

 

Assistente de Recursos Humanos 
Fornecer ao Corporativo os insumos para Folha de Pagamento mensalmente. Cadastro de pessoal e manutenção da 
documentação dos colaboradores atualizada (files). Admissão de pessoal do empreendimento. Demissão de pessoal do 
empreendimento. Fornecer base de Cálculo rescisório ao corporativo. Controlar exames médicos do empreendimento. 
Controlar e distribuir vale transporte. Controle da Assistência Médica e Odontológica e Vida, bem como controlar as faturas. 
Emitir para assinaturas e receber movimentação de pessoal do empreendimento. Homologação de rescisões junto ao 
Sindicato. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de 
Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Assistente de Controladoria 



Auxiliar na administração de contratos de permutas junto à área comercial, classificar, contabilizar e baixar permutas e 
outras despesas, prestar auxílio na elaboração de relatórios de controle de gastos, auxiliar no processo de fechamento 
contábil, desenvolver a rotina de contas a pagar e a receber, atuar no desenvolvimento elaboração de relatórios gerenciais, 
fazer o controle de custos por projeto ou atividade, fazer preenchimento de pacotes para envio a matriz, acompanhar 
controle analítico de carteira de pedidos, elaboração e acompanhamento do budget, forecast, desenvolver análises 
comparativas das informações identificando os principais desvios de custos em relação ao orçado, assessorar e monitorar 
os processos de reclassificação contábil, dar apoio no acompanhamento dos controles internos da empresa, assessorar e 
monitorar os planos de ação elaborados pelas áreas de operações, verificar custo padrão, custo real e outras versões 
gerenciais de custos, fazer a verificação da exatidão das notas fiscais e faturas quanto aos aspectos fiscais e comerciais, 
realizar o lançamento das informações nos documentos de controle orçamentário e financeiro. Disposição para aprender 
e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Assistente Adm. Financeiro I 
Apurar contribuições a pagar COFINS e PIS, preparando as guias para pagamento. Apurar, controlar e efetuar 
lançamentos relativos ao I.R.R.F., preparando as guias para pagamento. Classificar e lançar notas fiscais referentes a 
novas aquisições ou baixas de bens do Ativo Imobilizado. Classificar e preparar lançamentos diversos, como faturamento, 
folha de pagamento, recibos, avisos bancários etc. Controlar emissão e registro dos Livros Diário. Razão e outros 
destinados à escrituração das atividades da empresa. Controlar, calcular, classificar e lançar a apropriação mensal de 
despesas registradas em contas do exercício seguinte. Efetuar registros em órgãos e repartições públicas, como Junta 
Comercial, preenchendo e entregando os documentos necessários. Emitir pagamento de salários dos colaboradores. 
Preparar DCTF e outros documentos necessários para atender a obrigações acessórias definidas pela legislação tributária. 
Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão 
Participativa da VIDAM. 

 

Auxiliar de Limpeza 
Arrumar apartamentos vagos e saídas. Verificar prováveis defeitos nos apartamentos. Limpar as áreas sociais. Limpar 
áreas de serviço/trabalho. Limpar salas de reunião / salões de eventos. Limpar as áreas externas. Limpar e manter a área 
a piscina em ordem auxilia quando necessário na entrega de itens nos apartamentos. Auxilia na Retirada e distribuição de 
roupas de hóspedes para/de lavanderia. Auxilia no Abastecimento da rouparia dos andares. Disposição para aprender e 
praticar atividades múltiplas além da principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM.  

 

Auxiliar de Manutenção (Mantenedor) 
Cumprir checklist diário de rotina de turno. Cumprir com os padrões e procedimentos a fim de atender as exigências para 
aprovação nas auditorias internas e externas. Executar atividades ligadas a naturezas de construção civil sejam corretivas 
ou preventivas, seguindo os procedimentos da empresa buscando o perfeito funcionamento. Executar atividades ligadas 
a naturezas de pintura sejam corretivas ou preventivas, seguindo os procedimentos da empresa buscando o perfeito 
funcionamento. Manter as áreas de manutenção limpas e organizadas. Manter funcionamento dos equipamentos de 
piscina, monitorando os valores de Alcalinidade Total, Ph e Cloro das águas de piscinas em seus parâmetros ideais. 
Monitorar os itens de consumo, como: energia, água, gás etc., do empreendimento acompanhando os relatórios diários de 
medicação a fim de identificar falhas nos sistemas e reduzir custos. Realizar a manutenção preventiva e corretiva das 
máquinas, equipamentos e ferramentas do empreendimento seja de natureza mecânica, instalações hidráulicas, de gases, 
edificações civis e outros, garantindo o perfeito funcionamento. Realizar acendimento e desligamento da iluminação do 
prédio. Realizar atendimentos a apartamento e setores quando solicitado, buscando solução das ocorrências a fim de 
garantir a satisfação dos clientes internos e externos. Utilizar equipamentos de proteção individual, a fim de evitar acidentes 
e garantir sua segurança durante a realização das atividades. Auxiliar quando necessário atividades de cuidados com a 
piscina, limpezas e aplicação de produtos para tratamento. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além 
da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Auxiliar de Recepção 
Realiza atendimento telefônico interno e externo. Checa limpeza das áreas públicas, externas e de lazer do hotel. Entrega 
itens nos apartamentos e atende pedidos dos hóspedes nas áreas de lazer. Auxilia no atendimento ao público, direcionado 
ao turismo, hospedagem, lazer e eventos. Auxiliar nas reservas de hospedagens. Auxiliar na recepção de hóspedes. 
Colaborar com a página virtual da instituição, quando necessário. Apoiar a organização de eventos turísticos internos e 
externos. Analisar e organizar documentos e materiais da empresa. Disposição para aprender e praticar atividades 
múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Auxiliar de Almoxarife 
Informar área solicitante sobre a chegada do material no almoxarifado para averiguação técnica. Realizar baixa de produtos 
descartados ou utilizados em fichas técnicas. Realizar controle de recebimento de mercadorias na unidade, assim como 
de entrega aos hotéis. Realizar controle manual de data de validade dos produtos, inserindo as datas previstas nas 
embalagens. Realizar recebimento dos produtos comprados, conferindo-os conforme ordens de compra, e direciona e-
mail ao gestor solicitante a fim de garantir subsidiar a área na continuidade das operações.. Receber material e realizar o 
inventário diário para controle. Sinalizar produtos próximos ao vencimento aos hotéis da região, a fim de evitar descarte. 
Efetuar liberação dos produtos solicitados. Auxiliar nos lançamentos de notas fiscais nos sistemas CM. Disposição para 



aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da 
VIDAM. 

 

Camareira(o) 
Arrumar apartamentos vagos e saídas. Verificar prováveis defeitos nos apartamentos. Limpar as áreas sociais. Limpar 
áreas de serviço/trabalho. Limpar e manter a área da piscina em ordem. Entrega de itens nos apartamentos. Retira e 
distribui roupas de hóspedes para a lavanderia. Abastece rouparia dos andares. Disposição para aprender e praticar 
atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Chefe de Cozinha 
Autorizar compras ou efetuar as requisições dos produtos. Controlar e registrar as sobras e desperdício, controlar o custo 
do departamento pela requisição de produtos. Cuidar da segurança dos funcionários e do ambiente. Elaborar e revisar os 
menus e cardápios dos PDVs. Elaborar escala de revezamento, gestão ponto e férias. Elaborar receitas para os cardápios 
e buffets, respeitando o custo do departamento. Garantir a padronização dos alimentos segundo a ficha técnica. Garantir 
o cumprimento das normas de segurança alimentar. Organizar inventários e controles de cozinha. Organizar o trabalho da 
cozinha em função das atividades do estabelecimento. Preparar escalas de pessoal e horários. Supervisionar a 
apresentação dos pratos. Supervisionar a estocagem e a conservação dos produtos da sua área. Supervisionar a 
montagem e apresentação dos buffets. Supervisionar, orientar e distribuir as atividades para a equipe. Treinar o pessoal 
no ambiente de trabalho. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade 
com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Maitre 
Apresentar uma variedade de opções de cardápio. Sugerir a cada cliente as melhores escolhas em termos de pratos e 
bebida e responder às questões. Tomar os pedidos e entregá-los na mesa correta e habilmente. Levar os clientes às suas 
mesas e apresentar nossa variedade de opções de cardápios. Sugerir a cada cliente as melhores escolhas em termos de 
pratos e bebidas e responder às questões. Retirar os pedidos e entregá-los na mesa correta e habilmente. Atender às 
mesas e garantir o cumprimento das normas de limpeza. Verificar a qualidade das porções finais e resolver quaisquer 
problemas. Entregar as contas e receber os pagamentos. Trabalhar em equipe com os outros funcionários. Trabalhar 
diligentemente para atingir excepcional qualidade de serviço. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  
além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Confeiteira(o) 
Assegurar o correto acondicionamento das sobremesas e frutas de acordo com a durabilidade estabelecida pela equipe 
de nutricionistas responsáveis, sempre identificando os alimentos com data e nome do prato ou fruta. Comunicar ao 
superior imediato as irregularidades encontradas na qualidade da mercadoria entregue para a confeitaria e cozinha, bem 
como sobre a necessidade de reparo e reposição de utensílios, equipamentos e instalações da confeitaria e cozinha. 
Controlar os processos de preparação dos alimentos, atendendo a temperatura e tempo adequados, obedecendo sempre 
as quantidades descritas nas fichas técnicas. Decorar sobremesas em geral e frutas de todos os tipos, cuidando para a 
apresentação das preparações do Buffet. Desenvolver receitas alternativas (vegetarianas) e para atender à clientela com 
restrição alimentar (alergia alimentar e intolerância alimentar). Direcionar todos os colaboradores para a execução das 
atividades do dia na Confeitaria e Cozinha. Executar as tarefas seguindo as normas e procedimentos técnicos 
estabelecidos pela vigilância sanitária. Executar corretamente o descarte dos resíduos de materiais provenientes das 
preparações efetuadas. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com 
a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Coordenação de Compras 
Gerenciar equipes para atuação nos processos de compra. Gerencia o armazenamento e movimentação de matérias-
primas, materiais indiretos, equipamentos, insumos e serviços em empresas industriais, comerciais e de serviços. Efetuar 
cotações de preços, com no mínimo 03 fornecedores. Realiza o controle de compras feitas pelos gestores. Encarregado 
pelo controle de custos sobre as aquisições. Coordena cadeia de suprimentos, acompanha estoques e aprova pedidos de 
materiais. Conduz e prospecta fornecedores, analisa a qualidade do fornecimento e implementa novos métodos, sistemas 
e processos, voltados à redução de custos e aumento da lucratividade. Administra fornecedores, negocia políticas 
comerciais, realiza busca de melhorias e lidera equipe. Supervisiona requisições de compras de improdutivos, faz cotações 
e adequações, gera as ordens de compras, efetua confirmações de pedidos e realiza follow-up. Cuida de análises de 
mercado, desenvolvimento de novos fornecedores, procedimentos para colocação de pedidos de compras. Atendimento 
aos clientes internos. Supervisiona a base de fornecedores locais pesquisa fontes alternativas de suprimentos. Efetua 
cotações de preços dos produtos a serem adquiridos e providencia aprovação de fornecedores, de acordo com o limite 
estabelecido pelas normas internas da empresa. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  
principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Coordenação de Vendas 
Participar no processo de contratação de todo o pessoal de vendas do empreendimento em conjunto com o Gerente 
Regional e da diretoria de Marketing e Vendas. Responsável por todos os programas de treinamento dos Executivos de 
Contas e Agentes de Reservas do empreendimento, de modo a garantir que estratégias e políticas da VIDAM (como a 



venda cruzada) por exemplo, sejam compreendidas e implantadas. Acompanhar e aprovar o planejamento estratégico e 
a análise competitiva do empreendimento. Gerenciar e acompanhar juntamente com a Gerente Geral, e o Gerente 
Vendas Regional o “rate matrix” para o empreendimento. Garantir que todos os relatórios de vendas sejam 
compreendidos e implantados. Apresentar em tempo hábil os relatórios designados para o Gerente Geral Manter-se 
atualizado em relação aos concorrentes, suas estratégias e ações de vendas. Comparecer e representar o 
empreendimento em feiras, atividades sociais e em eventos empresariais. Organizar, coordenar e participar de viagens 
e visitas de familiarização e integração, onde poderão existir a promoção do destino e do empreendimento representado. 
Desenvolver e manter o orçamento departamental anual (POA). Fazer cumprir as políticas e os procedimentos 
relacionados a vendas. Garantir que as atividades de vendas alcancem ou superem o Plano Operacional Anual (POA). 
Desenvolver e manter os arquivos e fichas de clientes atuais e potenciais. Disposição para aprender e praticar atividades 
múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Coordenação de A&B 
Planejar e supervisionar todas as atividades do departamento de A&B. Coordenar o planejamento de todos os cardápios 
do hotel. Fazer entrevistas com candidatos. Estabelecer preços. Responsabiliza-se pela qualidade da comida e pelos 
serviços da área. Encarregar-se do controle orçamentário e financeiro da área de A&B. Rever fichas técnicas e propor 
alteração de cardápios quando necessário. Autorizar compra de matéria prima e material de reposição. Traçar o 
orçamento do departamento. Acompanhar o movimento financeiro da área. Analisar relatórios sobre sua área. Participar 
de reuniões de Departamento Assessorar a direção no recrutamento, formação, avaliação, demissão e outras decisões 
relativas ao seu pessoal. Autorizar requisição de mercadorias. Inspecionar as câmaras e geladeiras. Checagem da 
organização das áreas internas de A&B. Verificação da qualidade dos produtos. Verificação do armazenamento dos 
produtos. Acompanhamento do representante dos produtos de limpeza. Preparar e executar cursos e treinamentos para 
os seus colaboradores. Orientar seus subordinados no trabalho efetivo. Disposição para aprender e praticar atividades 
múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Garçom I 
Acompanha e ajuda a desenvolver o trabalho do cumin. Atende reclamações de clientes e busca a solução dos 
problemas. Auxiliar com a l-0pimpeza de mesas e montagem da mesa para novos serviços. Comanda e lança no sistema 
os pedidos de alimentos e bebidas. Conhece os cardápios em operação de todos os PDVs e sabe apresentá-los aos 
clientes. Fazer o controle de quebras e zelar pelo bom uso dos utensílios do salão. Otimiza as receitas através de vendas 
sugestivas. Prepara a mise en place de seu local de trabalho. Realiza o atendimento ao cliente em todos os PDVs durante 
a operação. Recepciona os clientes em todos os PDVs. Serve os pedidos de alimentos e bebidas aos clientes em todos 
os PDVs de acordo com o serviço estabelecido. Zela pela conservação e pela manutenção dos materiais e equipamentos 
de todos os PDVs. Auxiliar na reposição de buffet quando necessário. Disposição para aprender e praticar atividades 
múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Governanta  
Supervisiona a equipe de Governança e Lavanderia: Participa da avaliação de desempenho e treina. Auxilia o Gerente 
geral na preparação do orçamento anual do departamento. Monitora o desempenho em relação ao orçamento. 
Estabelece e mantém um sistema de controle de custos de pessoal, enxoval e produtos de limpeza. Assegura que a 
qualidade dos serviços atenda às necessidades do hóspede e que as relações com o mesmo sejam aprimoradas. 
Prepara escalas de trabalho para avaliação o Departamento de Recursos humanos Mantém a qualidade dos 
apartamentos de acordo com os objetivos do empreendimento. Monitora e mantém o nível de limpeza nos apartamentos, 
áreas de estoque, lavanderias, banheiros e nas áreas públicas. Compila e reporta com precisão a situação dos 
apartamentos para a Recepção e para o Gerente Geral. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além 
da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Mensageiro 
Acompanhar hóspede até apartamento e informar sobre as facilidades do apartamento. Acompanhar hóspede até 
elevador. Ajudar hóspede com bagagem no check-in e checkout. Analisar log book de eventos para o dia. Certificar que 
o lobby e a área externa (porta principal) estejam limpos e organizados. Certificar que todos os itens para empréstimos 
e amenidades estejam repostos. Guardar a bagagem lacrada e identificada no maleiro entregando ao hóspede o 
comprovante do tíquete. Ler e manter atualizado o log book da recepção e do maleiro. Manter maleiro organizado e 
limpo, certificando que todos os itens de hóspedes, condôminos e clientes estejam etiquetados e lacrados. Realizar a 
entrega de encomendas/correspondências para hóspedes, condôminos e áreas. Recepcionar o hóspede, condômino e 
clientes de forma cortês direcionando-os aos locais de interesse. Apoiar os demais setores quando necessário (exemplo: 
Conferir os itens consumidos no frigobar no ato do checkout)/eventos). Apoiar recepção no atendimento telefônico. 
Encaminhar solicitação de hóspede e condômino para a área responsável. Receber encomendas e correspondências de 
hóspedes, condôminos e clientes/interno, protocolar e fazer a entrega e/ou armazenar em local adequado. Verificar 
relatório de check-ins e checkouts do dia. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, 
em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Recepcionista I 
Atender chamadas telefônicas internas e externas, anotar as solicitações em log book, direcionar à área responsável e, 
ao receber o feedback, encerrar a ação certificando a satisfação do hóspede. Checar log book de eventos para o dia 



para direcionamento de hóspedes, condôminos, clientes. Conferir cada observação das Reservas do dia, a fim de 
identificar solicitações especiais e pré-determinar apartamento (designar). Entregar RPP (NFC-e ‘s) /RPS ao hóspede. 
Fazer reservas no sistema. Esclarecer ou direcionar dúvidas em geral de hóspedes. Identificar através do log book todas 
as pendências e ou solicitações para aquele turno para acompanhamento e realização. Ler e atualizar o log book. 
Imprimir extrato para conferência. Realizar o check-in e checkout dos hóspedes no sistema. Verificar internamente se foi 
feito algum pagamento (total ou sinal); Realizar o fechamento do caixa de seu turno. Disposição para aprender e praticar 
atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Steward 
Manter a higiene do local e dos equipamentos e utensílios usados. Realizar a limpeza de todas as áreas internas da 
cozinha: pisos, azulejos, equipamentos, utensílios de cozinha, louças, copos, grelhas das coifas, portas, janelas e telas. 
Realizar o descarte do lixo da cozinha e limpar as câmaras de lixo do hotel. Separar e organizar os materiais de A e B 
higienizados para a devolução ao salão principal. Usar corretamente o uniforme, contendo botas, avental de PVC e EPI 
obrigatórios. Usar corretamente os dosadores de produtos da máquina de lava louça. Disposição para aprender e praticar 
atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Supervisor de Andares 
Supervisiona a arrumação dos apartamentos obedecendo ao padrão de arrumação. Verificar prováveis defeitos nos 
apartamentos. Supervisiona a limpeza dos corredores. Verifica diariamente os apartamentos vagos e saídas. 
Supervisiona a limpeza de áreas de serviço/trabalho. Supervisiona a limpar salas de reunião/salões de eventos. Verifica 
a limpar as áreas externas. Supervisiona a qualidade da lavagem de enxoval. Faz escalas de revezamento. Supervisiona 
a armazenagem de roupas nos andares e carrinhos. Ajuda os hóspedes com a bagagem e no que for solicitado. Entrega 
de itens nos apartamentos. Retira e distribui roupas de hóspedes para/de lavanderia. Verifica o abastecimento de 
rouparia dos andares. Prepara relatórios diários de governança. Distribui os apartamentos para arrumação. Disposição 
para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa 
da VIDAM. 

 

Supervisor de Manutenção  
Manter o hotel, em boas condições de uso e pintura, elétrica, hidráulica e outras atividades relacionadas a manutenção 
do prédio em geral. Reparar e/ou limpar o ar-condicionado dos apartamentos mensalmente. Responsável pela 
manutenção e correção da parte elétrica do prédio, e ventilação dos equipamentos. Responsável por manter e zelar por 
todos os equipamentos e ferramentas da propriedade. Responsável pela manutenção e bom desempenho do boiler, para 
fornecer água quente aos hóspedes. Manter a piscina limpa e em ordem. Responsável pelo andamento do programa de 
manutenção preventiva e corretiva. Direcionar as tarefas dos colaboradores da manutenção. Checar todas as máquinas 
em uso no empreendimento e assegurar sua manutenção. Manter a área de manutenção limpa e em ordem. Assegurar 
a boa utilização de energia, prevenindo os custos. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  
principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 

Supervisor de Recepção 
Manter os padrões de atendimento ao hóspede garantindo 100% de satisfação. Aumentar o nível de satisfação dos 
hóspedes oferecendo um produto através dos funcionários que garanta a qualidade, imagem e reputação do hotel, com 
os serviços oferecidos. Gerenciar e cumprir as normas e procedimentos estabelecidos pela companhia. Estimula a 
implantação das práticas propostas pela Política da empresa, desenvolvendo o espírito de equipe junto aos seus 
colaboradores para o alcance dos resultados propostos. Treinar e supervisionar seus funcionários nas tarefas de 
referentes a recepção, maximizando os resultados; Domínio total do sistema. Acompanhar o check-in e checkout do dia 
posterior e deixar todos os apartamentos distribuídos e fichas impressas. Faz check-in e checkout de hóspedes. Faz 
mudança de apartamento. Faz bloqueio de apartamentos. Atendimento telefônico interno e externo. Libera acesso ao 
business center. Apoia o hóspede com bagagem quando necessário. Faz reservas no sistema. Controla acesso de 
visitantes ao hotel. Organiza salas de eventos. Verifica montagem do café da manhã. Faz auditoria noturna. Disposição 
para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em conformidade com a política de Gestão Participativa 
da VIDAM. 

 

Supervisor de Reservas 
Organiza as solicitações de reservas. Processa as reservas no sistema de reservas computadorizado. Recebe 
solicitações de bloqueios para eventos do departamento de vendas e alimenta o sistema. Atende a grupos e agências 
em solicitações especiais de reservas ou tarifas. Certifica-se de que os relatórios diários sejam encaminhados ao 
Supervisor/Chefe ou Gerente de recepção. É assíduo e mantém em dia relatórios de produção. Treina pessoal da 
recepção para atender solicitações de reservas, bem como operar o sistema, a fim de garantir adequado processamento 
de reservas efetuadas fora do horário de seu turno. Determina procedimentos de trabalho de sua área. Verifica a 
execução dos procedimentos definidos. Fornece instruções orais e escritas. Assegurar que suas tarefas sejam realizadas 
com exatidão, clareza e em conformidade com as políticas e padrões da companhia Administra falhas e reclamações de 
clientes. Faz o lançamento de adiantamentos. Conecta as tarifas e disponibilidade entre o Desbravador e canais. Verifica 
reservas nos diversos canais. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em 
conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM. 

 



 

Barman 
Responsável pelo controle, estoque e o serviço de bebidas, lanches e petiscos nos Restaurantes e Bares, visando 
assegurar a satisfação do cliente através da carta de drinks. 
Apoiar a equipe de alimentos e bebidas na implantação das ações referentes ao setor. Recepcionar a atender o pedido 
do cliente nos Bares;Preparar o local de serviço (mise em  place); Zelar pela conservação e pela manutenção dos 
materiais de rodízio e equipamentos. Disposição para aprender e praticar atividades múltiplas  além da  principal, em 
conformidade com a política de Gestão Participativa da VIDAM.      
           

 


