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SUPORTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 
 
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO  
Integrar a equipe de trabalho do Núcleo de Comunicação do Centro de Integração de Dados e 
Conhecimentos para Saúde (Instituto Gonçalo Moniz/Fiocruz), no Parque Tecnológico da Bahia, atuando no 
suporte à implementação das atividades audiovisuais do Centro.  
 

REQUISITOS 

 Curso técnico ou graduação em andamento em Comunicação Social; Produção Audiovisual; Design; 
Cinema; Publicidade e Propaganda ou áreas relacionadas; 

 Conhecimento em produção de vídeos  

 Conhecimento de ferramentas de edição de vídeo (Final Cut, Premiere, After Effect, Camtasia, etc.) 

 Disponibilidade de trabalho para 30 horas semanais 

 

REQUISITOS DIFERENCIAIS 

 Criatividade, curiosidade e proatividade 

 Capacidade de interação com equipe multidisciplinar 

 Conhecimentos em Inglês; 

 Conhecimento em ferramentas de Design (Photoshop; Illustrator e InDesign); 

 Conhecimento de técnicas de conversão de vídeos; 

 Experiência prévia com produção e edição de vídeos 

 Interesse por assuntos da área de saúde e Ciências 

 

FUNÇÕES 

 Elaboração de roteiros 

 Suporte à produção de vídeos 

 Edição e finalização de conteúdos audiovisuais  

 

 
PROCESSO SELETIVO:  
Os candidatos interessados devem enviar, até o dia 9 de julho, currículo, texto explicando interesse na 
oportunidade e, se houver, portfólio; 
1ª Etapa) Avaliação do perfil do candidato por meio da análise dos documentos enviados  

2ª Etapa) Entrevista com os candidatos 
 
 
PROPOSTA:  
Bolsa de pesquisa no valor de R$ 600,00 pelo período de 12 meses renováveis, conforme condições de 
concessão de bolsas da Fundação para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC 
disponível no link: http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios.  
 
LOCAL DE TRABALHO:  
O Cidacs se situa no Parque Tecnológico da Bahia: Rua Mundo, 121 - Trobogy, Salvador/BA.  
Os interessados deverão enviar currículo, texto e amostra de trabalho para o e-mail 

cidacs@bahia.fiocruz.br, até o dia 9 de julho, com o título “Suporte a Produção Audiovisual”. 

http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios

