
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 
Escoteiros do DF 

 
Brasília, 29 de maio de 2019. 

 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Distrito Federal torna pública a abertura 

de processo seletivo para contratação de empresa ou profissional prestador de serviço 

autônomo que atue na área de comunicação como Designer Gráfico. 
 
 
Vaga: Designer Gráfico 
Área: Comunicação e Marketing 
Forma de trabalho: por demanda e entregas  
Forma de contratação: profissional prestador de serviço autônomo (freelancer) 
ou pessoa jurídica 
Valor bruto mensal: R$ 1.300,00 (RPA ou nota fiscal) 
Prazo do contrato: 12 meses (podendo ser renovado por até 2 vezes de igual 
período) 
 
 
Atribuições: 
 

• Gerenciamento de redes sociais; 
• Criação de materiais gráficos; 
• Manutenção e atualização do site; 
• Organização do banco de imagens; 
• Edição de vídeo; 
• Trabalhar em conjunto com os voluntários da Equipe de Comunicação no 

atendimento das demandadas; 
• Diagramação de publicações. 

 
 
Habilidades: 
 

• Pacote Office; 
• Ferramenta de edição, diagramação e tratamento de imagens e vídeos (ex. 

Illustrator, Photoshop, InDesign e Premiere); 
• Conhecimento em produção gráfica e pré-impressão; 
• Experiência na utilização de cores; 
• Conhecimento em fechamento de arquivo para impressão; 
• Conhecimento do Manual de Identidade Visual do Movimento Escoteiro. 

 
  



 

 
 
 
Produtos/demandas estimadas: 
 

Produto Unidade Quant. Periodicidade 
Prazo de entrega 

(dias corridos) 

imagem para rede social unidade 14 mensal 1 

banner para internet unidade 2 mensal 1 

distintivo/logo de 
atividade 

unidade 11 anual 5 

arte de camiseta de 
atividades 

unidade 4 anual 3 

formatação de boletim 
informativo 

unidade 8 anual 2 

relatório anual (60 
páginas) 

unidade 1 anual 30 

edição de vídeo simples 
vídeo de 

2 minutos 
12 anual 3 

formatação de calendário 
regional 

unidade 1 anual 5 

tratamento de imagem unidade 14 mensal 1 

arte para cartaz unidade 1 mensal 2 

 
 
 

Interessados enviar currículo e portfólio para o e-mail: 
selecao@escoteirosdf.org.br , com o título da vaga: “Designer Gráfico” 
até o dia 07 de junho de 2019. 
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