
REFÚGIO 343
ASSISTENTE DE AUDIOVISUAL | DESCRIÇÃO DA VAGA

Contratação: PJ (MEI) Local de trabalho: Boa Vista (RR)

SOBRE O REFÚGIO 343

O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de

refugiados e migrantes no Brasil. Vivemos o que é hoje o maior desafio migratório da história do

hemisfério ocidental, atualmente o segundo maior do mundo, sendo ainda a maior crise

humanitária da América do Sul. A crise política, econômica e social na Venezuela já fez com que

5.6 milhões de pessoas deixassem o país, muitos dos quais buscam esperança no território

brasileiro. Nosso time é uma família, formado por pessoas com espírito altruísta, que sonham com

um mundo melhor e investem seus dons para sua transformação. Buscamos ativistas humanitários

experientes, mas também os grandes talentos vindos do sistema corporativo, a fim de uma

transição.

OBJETIVO

O Refúgio 343 está em busca de um(a) Assistente de Audiovisual para edição, videografismo e

captação de áudio e vídeo para a composição de acervo e memória do Refúgio 343, além da

criação de assets de baixa complexidade. A área tem como missão conscientizar a sociedade

brasileira sobre o desafio migratório e engajar pessoas e empresas a atuarem em prol dessa

causa. Para isso, existe um trabalho de consolidação da marca Refúgio 343 enquanto

organização referência neste trabalho humanitário. A área tem uma atribuição fundamental para

as áreas de Operação e Investimentos, contribuindo para a geração de impacto. O(A) Assistente

de Audiovisual se reporta para o(a) Gerente de Comunicação e Engajamento e executa ações

de apoio audiovisual previstas no planejamento da área, assim como produz materiais internos

como posts para redes sociais e peças de apoio a eventos e campanhas.



RESPONSABILIDADES

● Gerar conteúdo em foto e vídeo (captura e edição) para os canais institucionais

● Alimentar banco de imagens do Refúgio 343 (foto e vídeo)

● Apoiar a criação de campanhas digitais

● Criar materiais de comunicação e de design

● Apoiar a organização de eventos de engajamento

● Manter materiais institucionais e site atualizados

● Apoiar na construção de banco de pautas e de personagens

COMPETÊNCIAS

● Graduação em Audiovisual, Rádio e TV, Cinema ou correlatos

● Experiência em edição e videografismo

● Conhecimento avançado em captação de vídeo e áudio

● Domínio em Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition ou similares

● Conhecimento intermediário em Adobe Creative Cloud - Illustrator e/ou Photoshop

● Conhecimento no mínimo intermediário do Canva ou similar, para criação de artes

● Noção no mínimo Intermediária de fotografia (Portfólio)

● Conhecimento básico de roteirização

● Conhecimento básico do pacote Office

● Pensamento crítico

● Amor aos detalhes

● Criatividade, proatividade e iniciativa para propor mudanças e melhorias

● Identificação com a cultura e valores da nossa Organização

O contratado deve ter equipamentos próprios e condizentes com as entregas exigidas

CANDIDATURA

Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o

seu CV e Carta de Motivação até 31 de julho. Os documentos devem estar em pdf e

nomeados da seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE

MOTIVAÇÃO. Boa sorte!

https://forms.gle/y4UMH9FVfTrUqWFU6

