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Vaga para analista de informação e gestão multimídia 

Projeto: Dimensionamento da força de trabalho em secretarias de saúde para a tomada de 
decisão em gestão do trabalho em saúde a partir da coleta, estruturação e análise de 
dados quantitativos e qualitativos 

Local de Trabalho: IBICT - SAUS Quadra 5, Lote 6, Bloco H 

Referência Fundep: 26656 

Número de vagas: 1 

Duração: até 6 meses  

Critério de Seleção: Análise curricular 

Regime de contratação: Serviços Autônomos  

Requisitos básicos para a contratação: 

 

EXIGIDOS 

● Ensino Superior em qualquer área 
● Conhecimentos em arquitetura de informação e gestão de conteúdo multimídia 
● Domínio de ferramentas tecnológicas para produção de vídeos e animações 
● Experiência em produção de conteúdo multimídia 
● Experiência em análise de informação científica para elaboração de roteiros 

 

DESEJADOS 

● Leitura e escrita de textos técnicos em inglês 
● Leitura e escrita de textos técnicos em espanhol 
● Experiência de atuação em projetos de pesquisa 
● Experiência em elaboração de roteiros e animações de conteúdos científicos 

Principais atividades a serem desenvolvidas: 

● Acompanhamento dos trabalhos realizados no âmbito do projeto. 

● Análise de informações relacionadas aos temas do projeto, em nível nacional e 
internacional. 

● Interação com a equipe e a coordenação do projeto para identificação dos 
assuntos a serem veiculados nas animações a serem produzidas. 

● Formulação de roteiros e storyboards em temas relacionados ao projeto. 

● Elaboração de rotinas de animação e ilustração digital. 
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● Desenvolvimento de material multimídia em assuntos de interesse da atualidade 
relacionados ao tema central do projeto. 

 
Produtos/Entregas: 

1. Plano de trabalho relativo às atividades a serem desempenhadas, contendo as etapas e os 
prazos previstos. 

2. Roteiro, storyboard e 4 vídeos de até 2 minutos de duração, animados em 2D, com e sem 
interação de atores reais, abordando assuntos diversos relacionados ao tema do projeto. 

3. Roteiro, storyboard e 6 vídeos de até 2 minutos de duração, animados em 2D, com e sem 
interação de atores reais, abordando assuntos diversos relacionados ao tema do projeto. 

 
Formas de Pagamento 

O pagamento será feito em 3 parcelas, mediante as entregas previstas, como segue: 

1ª Parcela (20%):  15 (quinze) dias após assinatura do contrato, mediante a entrega do 
Produto 

2ª Parcela (40%): Mediante entrega do Produto 2 

3ª Parcela (40%): Mediante entrega do Produto 3 
 

 

Os interessados deverão enviar o currículo profissional atualizado, para o e-mail: 
thiagoabreu@fundep.com.br até o dia 02/06/2020, com o título “26656 / Analista de 
informação e gestão multimídia”. 


