Função: Técnico de Vídeo

Responsabilidades:
•

Executar a montagem, afinação e operação de equipamentos de vídeo;

•

Realizar e montar os registos necessários aos espetáculos e outras iniciativas levadas a
efeito pelo TNSJ;

•

Proceder à gravação e produção da componente vídeo dos espetáculos segundo
indicações dos encenadores;

•

Participar na realização, gravação e produção de entrevistas e spots vídeo
promocionais da programação do TNSJ;

•

Efetuar cópias dos documentos vídeo e outros suportes visuais necessários ao
desenvolvimento do plano de atividades do TNSJ;

•

Assegurar o arquivo dos registos vídeo dos espetáculos apresentados pelo TNSJ, bem
como dos suportes visuais utilizados e respetivos roteiros vídeos;

•

Colaborar na realização e produção de projetos de vídeo-teatro, participando no
registo de imagens e na sua montagem;

•

Executar o registo vídeo de ensaios e representações dos espetáculos apresentados
pelo TNSJ;

•

Operar câmaras e outros equipamentos de audiovisual associados necessários para a
exibição dos espetáculos.

Competências para a Função:
•

Domínio de câmaras fotográficas e de vídeo;

•

Capacidade de organização e de trabalho em equipa;

•

Conhecimento do contexto nacional de produção cultural, em especial na área das artes
performativas;

•

Excelente capacidade de relacionamento interpessoal;

•

Conhecimento dos seguintes softwares: Photoshop, Premiere/FinalCut, After Effects,
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Media Encoder.

Habilitações Literárias:
•

Formação em audiovisuais (12.º ano ou curso técnico-profissional);

•

Licenciatura em audiovisual e multimédia será fator preferencial.

Experiência Profissional:
•

Mínimo de 3 anos em operação e montagem de equipamentos de vídeo para espetáculos
e eventos culturais.

Tipo de Contrato:
Contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo, com a duração de 6 meses
Possibilidade de inscrição na ADSE
40 horas semanais - regime de adaptabilidade

Prazo de Candidatura:
A candidatura é obrigatoriamente constituída, sob pena de exclusão, pelo envio do Curriculum
Vitae atualizado, até às 23h59 do dia 17 de dezembro de 2021.
Seleção dos Candidatos:
A seleção será feita com base na análise do Curriculum Vitae, podendo ser complementada com
entrevista pessoal. A referida análise curricular, tem carácter eliminatório.
Início de Funções: 5 de janeiro de 2022.
Contacto: Envie-nos a sua candidatura para o endereço eletrónico: recrutamento@tnsj.pt

