PROCESSO SELETIVO AADC Nº 01/2014
ANEXO I
DAS VAGAS, REMUNERAÇÃO, HABILITAÇÕES, REQUISITOS MÍNIMOS
QUADRO I
EMPREGO

Diretor/ Roteirista

Cinegrafista

Editor de Imagens

Apresentador

Assistente de
Câmera

Produtor

FORMAÇÃO

Superior Completo

Ensino Médio
Completo

Ensino Médio
Completo

Ensino Médio
Completo

Ensino Médio
Completo

Superior Completo

IDADE

PRÉ-REQUISITOS

REMUNERAÇÃO BRUTA

VAGAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

18 anos

Curso técnico na área de Radiodifusão; Experiência
profissional no mínimo de 5 (cinco) anos na área de
produção audiovisual em empresas de radiodifusão
ou produtoras comprovada em carteira; Fluência
Língua estrangeira (inglês ou espanhol); Cursos
específicos no Adobe Premiere, Adobe After Effects,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Media
Enconder, Final Cut, Compressor e DVD Studio Pro;
Apresentar portfólio

7.000,00

1

30h

18 anos

Obrigatoriedade do DRT da área; Curso técnico na
área de Radiodifusão – Cinegrafia; Experiência
profissional no mínimo 3 (três) anos na área de
produção audiovisual em empresas de radiodifusão
ou produtoras comprovada em carteira;
Conhecimento em Língua Estrangeira (espanhol ou
inglês); Conhecimentos em Direção e Produção de
Fotografia, Iluminação e Transmissão ao vivo e em
estúdio; Apresentar portfólio.

4.000,00

1

30h

18 anos

Curso técnico na área de Radiodifusão em edição de
imagem; Experiência profissional no mínimo de 3
(três) anos na área de produção audiovisual em
empresas de radiodifusão ou produtoras comprovada
em carteira; Conhecimento em Língua Estrangeira
(espanhol ou inglês); Conhecimentos específicos em
adobe première, aftereffects, adobe photoshop, final
cut, liquid edition, sony vegas, anime pro; Apresentar
portfolio.

4.000,00

1

30h

18 anos

Curso técnico na área de Radiodifusão –
Apresentação e Locução; Experiência profissional na
área de apresentação e locução; Conhecimento em
Língua Estrangeira (inglês ou espanhol);
Conhecimentos específicos em apresentação para
televisão e radio; Apresentar portfólio.

1.250,00

2

30h

18 anos

Curso técnico na área de Radiodifusão – Cinegrafia;
Experiência profissional no mínimo de 3 (três) anos
na área de produção audiovisual em empresas de
radiodifusão ou produtoras comprovada em carteira;
Conhecimento em Língua Estrangeira (inglês ou
espanhol); Conhecimentos em técnicos sobre
montagem e desmontagem dos equipamentos
durante as gravações sem externas/internas,
câmeras, iluminação e cabeamento.

1.500,00

1

30h

18 anos

Curso técnico na área de Radiodifusão em produção;
Experiência profissional no mínimo de 5 (cinco) anos
na área de produção audiovisual em empresas de
radiodifusão ou produtoras comprovada em carteira;
Fluência Língua Estrangeira (inglês ou espanhol);
Conhecimentos específicos em artes cênicas;
Apresentar portfólio.

2.100,00

1

30h

