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ANEXO I - TABELA DE VAGAS

Vaga Quant. Vínculo Requisitos mínimos específicos à vaga (conferir no edital os requisitos gerais) Tipo de
vaga

Auxiliar em
Tradução
de Libras

1 Estudante de
Curso Técnico,
Graduação ou
Pós-graduação
do IFRS

● Ter fluência em Libras;
● Ter experiência em gravação de vídeos de tradução para Libras;
● Saber manusear câmera para gravação de vídeo e enviar / compartilhar arquivos por computador;
● Produzir vídeos gravados na horizontal, com intérprete em pé, fundo liso e sem outros elementos, com resolução

mínima de 1280p x 720p, e no formato MP4;
● Ter à disposição para uso exclusivo e de propriedade do candidato:

○ espaço para gravação com parede branca ou tecido chroma key com 2 metros de altura e 2 metros
de largura;

○ equipamento de iluminação que não produza sombra entre intérprete e fundo;
○ câmera (câmera ou filmadora digital, celular) com qualidade de gravação mínima de 1280p x 720p;
○ computador com memória para armazenamento dos vídeos e internet para realização de reuniões

e envio dos vídeos;
● Ter disponibilidade para atuar a carga horária semanal fixa, de 2ª a 6ª feira, entre 07h30min e 19h30min.

Estudante 2

Tradutor de
Libras

1 Técnico
Administrativo
do IFRS ou
Servidor
Público Efetivo
Externo ao
IFRS

● Ter fluência em Libras;
● Ter experiência em gravação de vídeos de tradução para Libras de materiais de Educação a Distância;
● Saber manusear câmera para gravação de vídeo e enviar / compartilhar arquivos por computador;
● Produzir vídeos gravados na horizontal, com intérprete em pé, fundo liso e sem outros elementos, com resolução

mínima de 1280p x 720p, e no formato MP4;
● Ter à disposição para uso exclusivo e de propriedade do candidato:

○ espaço para gravação com parede branca ou tecido chroma key com 2 metros de altura e 2 metros
de largura;

○ equipamento de iluminação que não produza sombra entre intérprete e fundo;
○ câmera (câmera ou filmadora digital, celular) com qualidade de gravação mínima de 1280p x 720p;
○ computador com memória para armazenamento dos vídeos e internet para realização de reuniões

Servidor
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e envio dos vídeos;
● Ter disponibilidade para atuar a carga horária semanal fixa, de 2ª a 6ª feira, entre 07h30min e 19h30min.

Designer

Educacional

Júnior

2 Estudante de
Curso Técnico,
Graduação ou
Pós-graduação
do IFRS

● Ter à disposição para uso exclusivo e de propriedade do candidato: computador e internet para realização de
atividades do projeto;

● Ter disponibilidade para atuar a carga horária semanal fixa, de 2ª a 6ª feira, entre 07h30min e 19h30min.

Estudante 1


