
 

 

 
OPORTUNIDADE PARA ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO E 

VÍDEO 
 

A organização do espetáculo “Palco-Céu para duas violas orgânicas”, projeto aprovado no Edital 
FAC Áreas Culturais nº 3/2017, disponibilizou vagas para estudantes do curso Técnico em 
Produção de Áudio e Vídeo do Instituto Federal de Brasília, Campus Recanto das Emas. Os 
estudantes atuarão na captação de imagens do espetáculo durante os meses de outubro. Para 
indicação dos estudantes, a Coordenação de Extensão e Estágio, juntamente com a Coordenação 
do Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo (EJA e Subsequente), resolvem publicar o 
seguinte processo seletivo: 
 
1 QUANTIDADE DE VAGAS  
 
O processo seletivo objetiva a indicação de 03 (três) estudantes dos cursos de Produção de Áudio 
e Vídeo para atuação em 8 (oito) espetáculos (diárias) a serem realizados no mês de outubro. 
 
2 REMUNERAÇÃO 
  
O desempenho pela realização das atividades fará jus a uma diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos e reais) para cada dia trabalhado. Esse é o valor bruto, que deverá ser utilizado para 
recolhimento de impostos (emissão de nota fiscal avulsa ou MEI) e também para contratação de 
seguro dos equipamentos utilizados. 
 
3 JORNADA DE ATIVIDADES 
 
A jornada de atividades será de 6 (seis) horas para cada diária, no período de 04 a 31 outubro de 
2018, podendo ocorrer nos turnos matutino, vespertino ou noturno, a depender da demanda. 
 
4 REQUISITOS  
 
Os candidatos deverão: 
 

4.1 estar regularmente matriculados e frequentando o curso Técnico em Produção de Áudio e 
Vídeo, em qualquer uma das modalidades ou semestres. 

4.2 ter disponibilidade para atuar em regime compatível com os horários dos espetáculos. 
4.3 quando da convocação ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
4.4 ter disponibilidade para emissão de nota fiscal (por meio de Nota Fiscal avulsa como 

prestador de serviço autônomo na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ou como 
MEI). 

4.5 ter disponibilidade para contratar seguro para os equipamentos de vídeos e seus 
acessórios, a serem emprestado pelo IFB, durante o período de realização das atividades 
de operação de câmera. 

 
5 ATRIBUIÇÕES  
 
Captar imagens em movimento; interpretar visualmente o roteiro; executar conceito fotográfico e 
organizar produção de imagens, dialogando constantemente com a equipe de trabalho. 
 
 

http://www.ifb.edu.br/taguatinga/16613
http://www.ifb.edu.br/taguatinga/16613
http://www.ifb.edu.br/reitori/17045
http://www.ifb.edu.br/reitori/17045


 

 

6 INSCRIÇÃO  
 

6.1 As inscrições serão realizadas presencialmente no Protocolo do IFB – Campus Recanto 
das Emas, entre os dias 28/09 a 01/10/2018, das 8h às 21h (somente dias úteis). 

 
6.2 Documentos necessários: 
 a) Formulário Preenchido (Anexo 1). 
 

7 PROCESSO SELETIVO  
 
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: 
 

7.1 Análise de participação em eventos 
 
A análise será realizada no dia 02/10/2018 e o resultado será divulgado no dia 03/10, no 
endereço eletrônico do IFB http://www.ifb.edu.br/recantodasemas . 
 
Será atribuído 1 (um) ponto para cada dia de participação efetiva, como colaborador, nos 
eventos realizados/apoiados pelo campus Recanto das Emas: 
 

 Semana de Ciência, Arte e Cultura 2018; 

 Conecta IF 2018; 

 Festival de Cinema de Taguatinga 2018; 

 Festival de Cinema de Brasília 2018; 
 
 Os dados serão analisados com base na participação registrada pelos docentes que 
 acompanharam/coordenaram os estudantes durante os eventos. 

 
7.2 Classificação 
 
7.2.1 A classificação será feita com base na pontuação de cada candidato, formando uma 
lista em ordem decrescente, para fins de preenchimento das vagas. 
 
7.2.2 Ocorrendo empate na última faixa de classificação e quando o número de candidatos for 
superior ao das vagas existentes, será classificado aquele que obtiver a maior presença no 
módulo do curso, prevalecendo o empate, o desempate deve ser feito em favor do candidato 
que tiver maior pontualidade e participação nas atividades do curso. 
 
7.2.3 O candidato melhor classificado que não puder ou optar por não assumir a vaga para a 
qual foi selecionado, perde sua vaga em favor do candidato seguinte, respeitada a ordem de 
classificação. 

 
8 RESULTADO FINAL  
 
O resultado final deste processo será divulgado no dia 03/10/2018 juntamente com a listagem da 
documentação a ser providenciada por ocasião da contratação. 
 
9 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
 

http://www.ifb.edu.br/recantodasemas


 

 

No dia 03/10/2018, os candidatos selecionados deverão comparecer ao Almoxarifado Técnico 
para Assinatura do(s) termo(s) de empréstimo de equipamentos (mediante apresentação de 
contratação de seguro). 
 
10. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data Local 

Período de inscrições 
28/09 a 

01/10/2018 
Protocolo do IFB – Campus 

Recanto das Emas 

Resultado final 03/10/2018 
Internet ou IFB – Campus 

Recanto das Emas 

Assinatura do(s) termo(s) de 
empréstimo de equipamentos 
(mediante apresentação de 

contratação de seguro). 

03/10/2018 
IFB – Campus Recanto das 

Emas 

Início das atividades 04/10/2018  

 
 

Recanto das Emas – DF, 27 de setembro de 2018. 
 
 

  
 

(Original Assinado) 

Germano Teixeira Cruz 
Diretor-Geral 

Portaria nº1.828, de 02/09/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

Candidato(a): __________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ E-mail: ________________________________ 

Modalidade do curso: (   ) Integrado ao ensino médio (   ) Subsequente  (   ) EJA 

Nº matrícula: _______________________________ Módulo: ____________________________ 

Possui 18 anos? (   ) Sim (  ) Não 

Possui disponibilidade para atuar como operador de câmera nos turnos matutino, vespertino e 
noturno em outras regiões administrativas do Distrito Federal? (   ) Sim (  ) Não 

Possui disponibilidade para emitir nota fiscal e realizar seguro dos equipamentos a serem 
emprestados pelo IFB? (   ) Sim (  ) Não 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Objeto de avaliação Pontuação 
por item 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
obtida 

Informar datas e turnos de realização 
das atividades 

Participação como colaborador 
na Semana de Ciência, Arte e 
Cultura do Campus CREM 2018. 

1 ponto/dia 5   

Participação como colaborador 
no Conecta IF 2018 

1 ponto/dia 5   

Participação como colaborador 
no Festival de Cinema de 
Taguatinga 

1 ponto/dia 5   

Participação como colaborador 
no Festival de Cinema de 
Brasília 

1 ponto/dia 5   

  Total  

 
 
 
 
  
Data: _____/______/_____               Assinatura do aluno: ________________________________ 


