Fighting Hunger Worldwide

Consultoria
Produção e edição de vídeos para Visita de Estudos Virtual
Local: Brasília, Brasil
Prazo para aplicação: 07 de Março de 2021
Tipo de contrato: Consultoria (Special Services Agreement -SSA)
Duração: 35 dias

Contexto
O Centro de Excelência contra Fome do WFP foi estabelecido em 2011 como uma parceria
inovadora entre o WFP e o Governo brasileiro para facilitar o intercâmbio de soluções no
âmbito da cooperação Sul-Sul Trilateral para promover a segurança alimentar e nutricional.
O apoio técnico do Centro de Excelência é direcionado e adaptado de acordo com a
necessidade de cada país. Trabalhando de perto com governos de 28 países, o Centro
oferece uma abordagem multidimensional que promove a cooperação entre diferentes
setores para fomentar a segurança alimentar e nutricional e alcançar o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 – Erradicar a Fome.
Para garantir a continuidade das atividades com os países, o trabalho do Centro não se
resume ao apoio técnico presencial – como é o caso de visitas de estudo ao Brasil e missões.
Grande parte deste trabalho é feita no contato diário e contínuo com os países. O Apoio
Remoto consiste na comunicação à distância e contínua com cada país apoiado, através da
provisão de aconselhamento político, do trabalho de advocacy com governos, do
compartilhamento de informações, e da elaboração conjunta ou revisão de documentos –
como projetos de lei, planos de desenvolvimento, estratégias nacionais e documentos
programáticos de alimentação escolar.
Dentro dos eixos de trabalho do Apoio Remoto, a Visita de Estudos Virtual apresenta-se
como uma oportunidade de continuidade e expansão do apoio técnico do Centro de
Excelência, considerando-se o cenário atual de pandemia e restrições de viagem. A Visita
de Estudos Virtual tem como objetivo apresentar conceitos de elaboração e
implementação de programas de alimentação escolar, baseados na experiência brasileira e
no modelo do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).
Objetivos da consultoria
Produzir e editar 8 vídeos que serão incluídos na página da séria no site do Centro de
Excelência, compondo o catálogo da série Visita de Estudos Virtual. Os vídeos deverão
seguir
um
estilo
similar
a
este
exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=M_877bJxgDA&t=3s É importante ressaltar que o
consultor/a deverá estar atento/a à identidade visual do projeto. As orientações específicas
serão fornecidas.
Os vídeos se dividem em três grupos:
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•

•
•

6 vídeos de conteúdo técnico (duração estimada de 12 a 15 minutos cada, podendo
haver variação de acordo com cada tema), com narração em inglês e animações
gráficas para auxiliar na compreensão e ilustrar o conteúdo proposto, com inserções
de imagens de apoio;
1 vídeo com narração em inglês, animação e imagens de fundo para simular uma
visita de campo (duração estimada de 6 a 7 minutos);
1 vídeo com entrevistas com 3 especialistas (duração estimada de 9 a 10 minutos);

Para a narração em inglês, o consultor/a ficará a cargo da captação e edição da narração
(os narradores fazem parte do quadro de funcionários do Centro de Excelência).
As imagens de apoio serão fornecidas previamente ao editor, junto com o roteiro em inglês
para cada vídeo, contendo propostas de auxílio visual para elaboração da animações.
O editor ficará responsável pela elaboração do storyboard para cada vídeo e das telas de
animação, além da edição, animação e sonorização das peças, sendo necessários eventuais
ajustes para produção do material final, conforme necessidades e inputs das unidades de
Comunicação, Programas e Diretoria do Centro de Excelência.
Para o vídeo com entrevistas (produto 3), o consultor/a também será responsável pela
captação de imagem e áudio, edição e finalização das três entrevistas. Uma equipe do
Centro de Excelência do WFP acompanhará as gravações.
Para esta consultoria, espera-se que o consultor/a já possua (ou tenha acesso aos)
equipamentos necessários para a execução das atividades, incluindo equipamentos para
captação das três entrevistas do Produto 3 (câmera, microfone e demais
acessórios modernos, com capacidade para atender as especificações), além de softwares
atualizados para edição, sonorização e pós-produção.
Qualificação:
• Competências: disponibilidade, responsividade, capacidade analítica e prospectiva,
habilidade de intervir em cooperação, conhecimento técnico de edição de vídeo, animação,
captação e sonorização;
• Experiência: mínimo de 2 anos de experiência em edição de vídeos, animações, e outros
materiais gráficos;
• Língua: fluência oral e escrita em português e conhecimentos de trabalho em inglês.
Produtos:
1. Seis vídeos de conteúdo técnico (duração estimada de 12 a 15 minutos cada, podendo
haver variação de acordo com cada tema), com narração em inglês e animações gráficas
para auxiliar na compreensão e ilustrar o conteúdo proposto, além de inserções de imagens
de apoio;
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2. Um vídeo com narração em inglês, animação e imagens de fundo para simular uma visita
de campo (duração estimada de 6 a 7 minutos);
3. Um vídeo com entrevistas com 3 especialistas (duração estimada de 9 a 10 minutos).
Produto inclui captação in loco, edição e finalização.
Formato de entrega dos vídeos: MP4 em FullHD 1080p (1920X1080px, 30 frames por
segundo, Codec de vídeo: h.264, Codec de áudio: AAC)
Consultor deverá também entregar os arquivos abertos usados na ilustração e edição dos
vídeos, bem como todas as imagens brutas captadas para a elaboração dos produtos.
Detalhamento do contrato (a ser realizado por meio de contatos e reuniões periódicas): O
consultor deverá trabalhar em coordenação com o Centro de Excelência do WFP e
submeter as entregas para apreciação e aprovação nos tempos determinados neste Termo
de Referência.
Prazo de entrega e valor dos produtos:
Produto 1: criação de storyboard, captação da narração e edição de seis vídeos de
conteúdo técnico (duração estimada de 12 a 15 minutos cada, podendo haver variação
de acordo com cada tema).
Prazo: 25 dias a contar do início da consultoria.
Valor: R$ 25.200
Produto 2: criação de storyboard, captação da narração e edição de um vídeo com
narração e animações (duração estimada de 6 a 7 minutos).
Prazo: 30 dias a partir do início da consultoria
Valor: R$ 2.400
Produto 3: captação e edição de um vídeo com entrevistas com 3 especialistas (duração
estimada de 9 a 10 minutos).
Prazo: 35 dias a contar do início da consultoria
Valor: R$ 2.400
Valor total da consultoria: R$ 30.000.
Duração total: 35 dias
Local de Trabalho: Brasília
Viagens esperadas: Não. Caso o consultor não resida em Brasília, qualquer despesa de
viagem como passagens, hospedagem e alimentação correrão por conta do consultor.
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Forma de pagamento: No penúltimo dia útil do mês, após entrega e aprovação dos
produtos (versão final revisada). As entregas realizadas após o dia 20 serão pagas no mês
subsequente.
Para se candidatar você deve ser brasileiro ou ter permissão para trabalhar no Brasil
Como aplicar:
1 – Vá até o endereço: http://www1.wfp.org/careers/job-openings - Registre-se na
plataforma e crie o seu currículo.
2 – Clique em – Vídeos visita de estudos virtual e depois em “apply” para submeter a sua
aplicação e o seu currículo.
Você deve completar os passo 1 e 2 para que a sua aplicação seja considerada.
IMPORTANTE: O currículo deve conter link para portfolio com exemplos de trabalhos que
atestem as habilidades necessárias para desenvolvimento dos produtos descritos neste
Termo de Referência.
No WFP procuramos candidatas e candidatos com a mais alta integridade e
profissionalismo que compartilham nossos valores humanitários. Comprometemo-nos a
promover a diversidade de raça, idade, a paridade de gênero e a igualdade entre homens
e mulheres.
O WFP se esforça para construir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, livre de
assédio sexual e abuso de autoridade. Acreditamos na comunicação aberta, e todos os
indivíduos no WFP são tratados com respeito, independentemente de sexo, idade, etnia,
crenças religiosas e políticas, etc.

