RADIOTELEVISÃO CABO-VERDIANA, S.A.

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Radiotelevisão Cabo-verdiana, S.A. (RTC, S.A.), com sede em ASA, rua 13 de Janeiro,
cidade da Praia, faz público que pretende seleccionar e contratar, em regime de prestação
de serviço, um (a) Repórter de Imagem/Editor (a) de Vídeo para a ilha do Maio.
1. Local de execução de contrato:
 Os serviços são prestados na ilha do Maio
2. Tipo de contrato:
 A RTC celebra com o (a) Repórter de Imagem/Editor (a) de Vídeo um contrato de
prestação de serviço, estabelecendo quais são as responsabilidades e qual o nível de
comprometimento do prestador em relação ao contraente e que pressupõe que seja
independente, não fazendo parte do quadro de pessoal efectivo da empresa.
3. Serviços a serem prestados:
 Captar imagens de interesse jornalístico, acompanhar o jornalista e/ou realizador
(quando necessário) e recolher as imagens que ilustram o tema da matéria a tratar,
respeitando o enquadramento de imagem de acordo com a planificação, e colaborar
na elaboração desse plano dando o seu contributo de acordo com o seu sentido
artístico;
 Conceber, planear e executar todas as operações necessárias à captação e registo de
imagem, com câmaras de televisão, para produção de reportagens, programas,
espectáculos ou emissões de televisão, podendo em trabalhos de pequena produção
efectuar o trabalho de iluminação;
 Executar todas as operações referentes à montagem do material informativo, de
segmentos de programa ou de programas completos, empregando o suporte
necessário (off´s e imagens), actuando segundo as indicações do
Realizador/Produtor e dos Jornalistas;
 Importar, converter e identificar o material bruto;
 Organizar material no software de edição em bins e/ou sequências;
 Limpar material bruto;
 Sincronizar áudio e vídeo;
 Exportar material para a finalização de som e de imagem;
 Definir os “cortes”;
 Identificar a necessidade de material extra: vídeo grafismo, imagens adicionais etc;
 Inserir som, vídeo grafismo e material de arquivo nas sequências;
 Apresentar a edição final e fazer as alterações necessárias;
 Abster-se de fazer qualquer utilização indevida dos equipamentos ou matérias
audiovisuais;
 Verificar os meios e equipamentos postos à sua disposição;

RADIOTELEVISÃO CABO-VERDIANA, S.A.

 Identificar sempre os meios necessários à prossecução do trabalho a realizar, de
acordo com o plano pré-definido;
 Zelar pelo bom estado e conservação do equipamento que lhe está distribuído,
devendo comunicar qualquer anomalia do equipamento à unidade responsável pelos
mesmos.
4. Documentos que acompanham a candidatura:
 Carta de motivação;
 Certificado de habilitações literárias e profissionais;
 Fotocópia do B.I.;
 Curriculum vitae detalhado e actualizado;
 Registo Criminal;
 Cadastro Policial.
5. Perfil Requerido (quem pode se candidatar):
 Possuir o 12º ano de escolaridade;
 Possuir formação profissional na área de câmaras/imagem e edição de vídeo;
 Experiência de, pelo menos, 2 anos na área;
 Ter nacionalidade cabo-verdiana;
 Ter noções de televisão;
 Idade compreendida entre 18 e 40 anos;
 Residência efectiva ou que pretenda fixar residência na ilha do Maio;
 Boa apresentação;
 Disponibilidade imediata;
 Possuir Curso Profissional de Audiovisuais e Produção dos Media - factor
preferencial.
6. Modo de apresentação das propostas:
 Os interessados deverão formalizar as suas candidaturas até ao próximo dia 09 de
Fevereiro de 2018, podendo ser submetidas diretamente ao Departamento de
Administração e Recursos Humanos da RTC: – sito na Rua 13 de Janeiro, CP
nº1-A, ASA, Cidade da Praia, tel.: nº 2605200, entre as 8:00h e as 16:00h, durante
os dias úteis, por e-mail concursos@rtc.cv, ou enviados por correio registado para a
mesma morada, desde que a receção ocorra dentro do prazo fixado.
 As candidaturas enviadas por correio ou entregues directamente na RTC devem ser
entregues em envelope fechado, indicando o nome de concurso.
7. Critérios de selecção:
 Análise curricular;
 Entrevista;
 Teste de captação de imagem e de edição de vídeo.
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8. Admissão dos concorrentes:
 São excluídas as candidaturas:
a) Que tenham sido entregues depois do termo do prazo fixado
b) Que não apresentem todos os documentos exigidos.
9. Local do processo de selecção:
 As entrevistas serão realizadas no edifício da RCV e os testes no edifício da TCV,
na Sede da RTC, Achada de Santo António, cidade da Praia.
10. Forma de comunicação
 Todas as fases do processo serão comunicadas, atempadamente, aos candidatos
através do endereço de e-mail disponibilizados no processo de candidatura.

