
Vaga para Jornalista/Publicista

Projeto: 27669 - Projeto de Pesquisa para Implementação de metodologias e soluções

Tecnológicas livres voltadas para a gestão da informação no âmbito do Arquivo Nacional.

Local de Trabalho: Remoto

Número de vagas: 01

Duração: 10 dias úteis

Critério de Seleção: Análise curricular e entrevista

Regime de contratação: Serviços Autônomos

Dedicação semanal esperada: 40h

Valor contratual: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Líquido

Requisitos básicos para a contratação

EXIGIDOS

● Graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação em
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; ou

● Graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação em
Comunicação Social - Jornalismo.

● Ter participação e atuação comprovada  em projetos de pesquisas na temática de
Ciência da Informação.

● Como os trabalhos serão remotos, é necessário que o candidato tenha computador
com acesso a internet rápida e mecanismos para comunicação remota por meio de
videoconferências, tais como webcam, fone de ouvido e microfone.

DESEJADOS

● Experiência em redação e edição de matérias jornalísticas.

● Experiência em produção fotográfica.

Principais atividades a serem desenvolvidas
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● Proposição de evento on-line visando o encerramento do projeto.

● Redação e edição de matéria, do evento do Item anterior, para publicação nas
plataformas de comunicação do IBICT.

● Entrevista com os pontos focais do projeto;

● Produção fotográfica para a matéria.

Produto

1. Documento técnico contendo a descrição
das atividades realizadas visando a atender a
Meta 4 do projeto:

● Proposição de evento on-line visando o

encerramento do projeto.

● Redação e edição de matéria, do evento
do Item anterior, para publicação nas
plataformas de comunicação do IBICT.

● Entrevista com os pontos focais do

projeto;

● Produção fotográfica para a matéria.

10 dias após a assinatura do contrato
100% do valor do contrato

(R$15.000,00)

Os interessados deverão encaminhar o currículo profissional atualizado, para o e-mail:

cgti@ibict.br (cc: jessicacosta@ibict.br e jessicasantos@ibict.br) até o dia 18/11/2021, com

o título “SELEÇÃO JORNALISTA/PUBLICISTA”.
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