SELEÇÃO DE CONSULTORIA - PRODUTORA DE MÍDIAS EAD

Global Communities Brasil é uma organização de desenvolvimento comunitário
internacional que desenvolve projetos de investimento comunitário trabalhando com as
comunidades para criar mudanças positivas e duradouras. No Brasil, está executando o
Programa Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação contratar uma produtora
de vídeos para captar e editar vídeos aula (EAD) e digitalizar conteúdos. Sendo assim,

solicitamos que os interessados enviem suas propostas técnicas contendo o currículo
do/s responsável/eis pela execução do trabalho, um currículo institucional da empresa,
bem como portifólio que demonstre expertise na produção desse material.

1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1) Produção de vídeos para curso online: estima-se uma média de 25 vídeos de 3
a 5 minutos cada. Os treinamentos serão apresentados por um especialista da
Global Communities, assim como o roteiro das aulas. A produtora deverá propor
as adaptações pertinentes e inserir recursos gráficos.
2) Conversão de materiais em slide share: formatar os materiais disponíveis em
PDF/PPT em slide share.

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE

O período estimado para ocorrer a captação dessas imagens, edição dos vídeos
e produção dos slides share é de 09 de dezembro/19 à 30 de janeiro/20.
3.

PRÉ-REQUISITOS
1) Expertise comprovada na captação e produção de vídeos aula.
2) Ter disponibilidade para trabalhar dentro do prazo estimado.
3) Apresentação de número de CNPJ.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Envio da proposta técnica, orçamentária e exemplos de trabalhos já realizados
até dia 04/12/2019.
2) Avaliação do comitê técnico da Global Communities – 05/12/19.
3) Alinhamentos e ajustes, caso seja necessário – 06/12/19.
4) Comunicação dos resultados aos candidatos – 09/12/19.
5.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org;
FORMERLY
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