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PROCESSO SELETIVO PARA OPERADOR DE CÂMERA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTO
MUSICAL

O Instituto Federal de Brasília, Campus Recanto das Emas, abre processo seletivo para seleção de operador de

câmera para atuar em projeto de produção musical que ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho. A atividade

tem cunho pedagógico, e serão desenvolvidas fora das dependências do campus.  

1 QUANTIDADE DE VAGAS

O presente processo seletivo objetiva a seleção de candidatos dos cursos Técnicos de Produção de Áudio e

Vídeo, para 3 vagas de operador de câmera.

2 REMUNERAÇÃO

O desempenho das atividades fará jus à remuneração de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos Reais), que

deverá ser utilizada para custear as despesas de alimentação, transporte, seguro de equipamentos e impostos.

3 JORNADA DE ATIVIDADES

As atividades ocorrerão, entre 20 e 23 de junho de 2019, conforme tabela a seguir:

Data Local Horário

20/06/2019 Vila Planalto – Praça da Igreja 16h20m

21/06/2019 Vila Telebrasília – Espaço Pé Direito 19h20m

22/06/2019 Bandeirante – Praça Padre Roque 16h20m

23/06/2019 Cruzeiro – Círculo Operário 19h20m

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.

4.2 Já ter concluído com sucesso as disciplinas “Fotografia”, “Iluminação Básica” e “Práticas Profissionais II”.

4.3 Quando da convocação ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

4.4. Ter disponibilidade para atuar em regime compatível com os horários demandados

4.5. Possuir cadastro ativo de Microempreendedor Individual (MEI) para emissão de nota fiscal com o valor total

da remuneração citada no item 2.

5 ATRIBUIÇÕES

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


Captar imagens em movimento; interpretar visualmente o roteiro; executar conceito fotográfico e organizar

produção de imagens, dialogando constantemente com a equipe de trabalho. Disponibilizar e transferir os

arquivos captados para produção do evento.

6 INSCRIÇÃO

6.1. As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico, cujo link será disponibilizado no sítio do IFB,

na página do campus Recanto das Emas. A inscrição poderá ser feita entre os dias 14/06 a 17/06/2019 (até as

17h).

6.2 No formulário eletrônico serão solicitadas informações pessoais e acadêmicas (Nota e frequência das

disciplinas citadas no item 4.2).

7 PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

7.1 Análise de desempenho acadêmico: A pontuação de cada candidato será computada pela soma da frequência

e a nota (0 a 100) em cada uma das disciplinas citadas no item 4.2. Conforme demonstrado a seguir:

(Frequência na disciplina de Fotografia + Nota na disciplina de Fotografia) + (Frequência na disciplina de

Iluminação Básica + Nota na disciplina de Iluminação Básica + (Frequência na disciplina de Práticas Profissionais

2 + Nota na disciplina de Práticas profissionais II).

8 CLASSIFICAÇÃO

8.1 A lista será formada em ordem decrescente, considerando a pontuação dos candidatos.

 

8.1.1 Como critério de desempate serão considerados, na seguinte ordem: i) maior presença no módulo do curso

(somatório das frequências).

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 18/06/2019, no sítio do IFB na página do campus Recanto

das Emas.

10 CRONOGRAMA

Atividade Data Local

Período de inscrições 14/06 a 17/06 (até as 17h) Formulário Eletrônico



Campus Recanto das Emas

Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural

Monjolo, RECANTO DAS EMAS / DF, CEP

72.620-100

(61)2103-2190

Resultado final 18/06/2018 IFB – Campus Recanto das

Emas

Início das atividades 20/06/2019 IFB – Campus Recanto das

Emas

Recanto das Emas – DF, 13 de Junho de 2019.
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