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40 horas semanais

DESCRIÇÃO SUCINTA

Captam imagens e áudio através de câmeras de vídeo para a realização de diversas
produções com teor artístico, jornalístico e/ou documental que sejam utilizados como
suporte à narrativa de reportagens, programas de TV, séries, vinhetas, vídeos institucionais,
materiais didáticos, transmissões ao vivo, entre outros.

ATIVIDADES DO PERFIL













Operar câmeras filmadoras profissionais e semiprofissionais para registro das
imagens, sendo capaz de realizar os ajustes necessários, de foco, lentes diafragma,
cor, áudio, zoom, iluminação, ângulo, planos, enquadramentos e composição de
quadro;
Operar câmeras filmadoras profissionais e semiprofissionais para o registro das
imagens com o uso ao ombro ou com auxílio de tripés, gruas, suportes e plataformas
em gravações externas, tanto em ambientes abertos, como espaços públicos, como
em fechados, tais como estúdios de gravação e auditórios;
Utilizar diferentes recursos e equipamentos de iluminação necessários à perfeita
captação das imagens tanto em ambientes externos quanto em ambientes fechados;
tais como rebatedores, refletores de teto, canhões, gelatinas, filtros, sun guns e varas
portáteis de luz;
Operar câmeras filmadoras profissionais e semiprofissionais para o registro das
imagens em transmissões ao vivo com ou sem equipamento eletrônico;
Planejar e ajustar os equipamentos de iluminação e filmagem necessários para a
captura de imagens com a utilização de Chroma Key;
Trabalhar de forma coordenada com o técnico de Áudio e Vídeo, certificando-se que
o áudio foi registrado em boas condições;
Zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos, responsabilizando-se pela
retirada, guarda e devolução do material do almoxarifado;
Executar outras atividades correlatas, compatíveis com a atividade profissional.
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO)

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL
ESCOLARIDADE MÍNIMA

CONSELHO PROFISSIONAL

Nível Médio
CURSO(S) DE FORMAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA / DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA

Curso de Qualificação/Habilitação com carga horária mínima de 240 horas em Operação de
câmera ou comprovar experiência de 3 anos na função.
DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL

DATA DE EXTINÇÃO

AEDA 19/2015 em 17/06/2015
INFORMAÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS)
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