
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA OPERADOR DE 
CÂMERA, ASSISTENTE DE PRODUÇÃO E OPERADOR DE ÁUDIO/LOGGER 

 
O Instituto Federal de Brasília, Campus Recanto das Emas, abre processo seletivo para formação 
de cadastro reserva de operador de câmera, assistente de produção e operador de áudio/logger 
para atuar em projeto de produção audiovisual, que está em fase final de aprovação. As 
atividades tem cunho pedagógico, e serão desenvolvidas fora das dependências do campus.   
 
1 QUANTIDADE DE VAGAS  
O presente processo seletivo objetiva a formação de lista com candidatos dos cursos Técnicos de 
Produção de Áudio e Vídeo. A quantidade de vagas dependerá da demanda do projeto, por isso 
trata-se de uma expectativa de participação. 
 
2 REMUNERAÇÃO  
O desempenho das atividades fará jus ao pagamento de diárias, que deverão ser utilizadas para 
custear as despesas de alimentação, transporte e hospedagem (quando necessário). 
 
3 JORNADA DE ATIVIDADES 
As atividades ocorrerão, entre 17 e 22 de dezembro de 2018 (datas prováveis), podendo ocorrer 
nos turnos matutino, vespertino ou noturno a depender da demanda. Possivelmente, será 
necessário o deslocamento da equipe para outras cidades/estados. O custeio de deslocamento 
será feito pelas diárias citadas no item 2. 
 
4 REQUISITOS  
Os candidatos deverão: 

4.1 estar regularmente matriculados e cursando o curso Técnico em Produção de Áudio e 
Vídeo, do campus Recanto das Emas, em qualquer uma das modalidades ou semestres. 

4.2 ter disponibilidade para atuar em regime compatível com os horários demandados. 
4.3 quando da convocação ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

 
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. 
 
6 INSCRIÇÃO  

6.1 As inscrições serão realizadas presencialmente no Protocolo do IFB – Campus Recanto 
das Emas, entre nos dias 26/11 a 27/11/2018 (até as 12h). 

 
6.2 Documentos necessários: 
 

 Currículo atualizado, que contenha as principais atividades relacionadas às funções que 
são objeto deste edital (Ex: obras produzidas, participação em eventos como monitores, 
estágios, registro profissional, premiações, etc). 

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

7.1 Análise de currículo. 



 

 

 O currículo será analisado por uma equipe de professores que atribuirão uma nota de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos para as experiências (acadêmicas e profissionais) apresentadas nos 
currículos dos candidatos. 

 
7.2 Entrevista 
Os candidatos que obtiverem notas superiores a 6,0 (seis) pontos participarão de entrevista, 
que será conduzida pela equipe de seleção. A entrevista avaliará as condições de 
participação dos estudantes, dadas as especificações do projeto. Neste momento, a 
comprovação de informações apresentadas no currículo poderão ser solicitadas. Será 
atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para cada entrevistado. 
 

8 CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 A lista será formada em ordem decrescente, a partir da média das duas avaliações. 
  
8.1.1 Como critério de desempate serão considerados, na seguinte ordem: i) maior presença 
no módulo do curso; ii) maior pontualidade e participação nas atividades do curso. 
 
8.1.2 O candidato melhor classificado que não puder ou optar por não assumir a vaga para a 
qual foi selecionado, quando convocado, perde sua vaga em favor do candidato seguinte, 
respeitada a ordem de classificação. 

 
9 RESULTADO FINAL  
O resultado final deste processo será divulgado no dia 28/11/2018, nos murais do campus, 
juntamente com a listagem da documentação a ser providenciada por ocasião da contratação. 
 
 
10 CRONOGRAMA 
 

Atividade Data Local 

Período de inscrições 26/11 a 27/11/2018 (até 
as 12h) 

Protocolo do IFB – 
Campus Recanto das 

Emas 

Entrevistas 28/11 (9h até as 16h) IFB – Campus Recanto 
das Emas 

Resultado final 28/10/2018 IFB – Campus Recanto 
das Emas 

Início das atividades (Data 
provável). 

17/12/2018 IFB – Campus Recanto 
das Emas 

 
 

Recanto das Emas – DF, 26 de novembro de 2018. 
 
 

Equipe de seleção 
Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo 

Campus Recanto das Emas 


