Assistente de publicação/Designer gráfico (Republicação)
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG)
Os candidatos que se aplicaram para a primeira publicação deste posto serão considerados para a presente
publicação do termo de referência.
Localização:

Brasília, BRASIL

Data final de candidatura:

18 de junho de 2019

Tipo de Contrato:

Service Contract (SC) - SB 2/5 – Salário Liquido: BRL 3.600,00

Idioma Requerido:

Português e inglês intermediário

Data de Início:

Agosto

Duração inicial do contrato:

12 meses

Justificativa
O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) é o fórum global das Nações Unidas
para o diálogo e aprendizado Sul-Sul sobre políticas inovadoras para o crescimento inclusivo. A partir de sua sede
em Brasília, o IPC-IG dedica-se à promoção de conhecimento entre os países em desenvolvimento visando à
formulação, implementação e avaliação de políticas e programas que levem a um processo de crescimento com
inclusão social.
O Centro regularmente produz uma série de publicações, entre elas, a revista Policy in Focus. Como publicação
principal do IPC-IG, a Policy in Focus busca sintetizar os debates acerca de políticas públicas, educar e aumentar
o conhecimento sobre temas relativos ao desenvolvimento. Cada edição é composta por uma coleção de artigos
escritos por contribuidores que são especialistas em suas áreas e apresenta diversas perspectivas e opiniões
sobre um assunto específico. Os temas das edições abrangem uma diversa gama de assuntos como o crescimento
da classe média nos países em desenvolvimento, protagonismo das mulheres, juventude e emprego nos países
do BRICs, entre outros, todas devidamente ilustradas por fotografias, gráficos e tabelas.
Atualmente o IPC-IG está buscando um Assistente de publicação/Designer gráfico para apoiar a sua Equipe de
Publicação. O trabalho é uma ótima oportunidade para um profissional criativo com conhecimento avançado de
produção editorial (desktop publishing).

Deveres e responsabilidades
Sob supervisão da Coordenação do setor de Publicação do IPC-IG, o(a) candidato(a) selecionado(a) irá ajudar no
dia-a-dia da Equipe de Publicação do IPC-IG seguindo as regras e regulamentos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD). O(A) Assistente de Publicação/Designer Gráfico será responsável por:
Apoio técnico à Equipe de Publicações:
•

•
•
•

Elaborar, criar, produzir e diagramar materiais claros, concisos e impactantes que carreguem mensagens
específicas para públicos-alvo definidos, usando Pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator e Acrobat
Pro);
Gerenciar imagens, incluindo pesquisa e organização de fotos, manipulação e tratamento;
Finalizar materiais e fechar arquivos para impressão, coordenando a secretaria gráfica e editorial;
Direção de arte e produção de materiais de comunicação, tais como publicações, relatórios, livros,
boletins informativos, banners, flyers, folders, brochuras, cards, etc;
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•

Apoiar publicação de materiais online, incluindo download e upload em diversas plataformas online.

Competências
Corporativas
• Demonstrar integridade e imparcialidade, reproduzindo os valores e padrões éticos do PNUD e da ONU;
• Demonstrar discrição e confiabilidade na manipulação de assuntos confidenciais;
• Promover a visão, a missão e os objetivos estratégicos do IPC- IG;
• Mostrar sensibilidade e adaptabilidade às diferenças de cultura, gênero, sexualidade, religião, etnia,
nacionalidade e idade.
Funcionais
• Trabalhar em diversas tarefas simultaneamente e ser motivado por resultados;
• Trabalhar sob pressão e cumprir prazos curtos;
• Analisar e processar uma variedade de dados, identificar e ajustar as discrepâncias, identificar e
resolver problemas operacionais;
• Ter abordagem meticulosa e organizada para o trabalho e um alto grau de atenção aos detalhes.
Gestão do conhecimento e liderança
• Responder positivamente e aceitar feedback de supervisores;
• Demonstrar habilidades de comunicação oral e escrita (inclusive no idioma inglês).
Julgamento e tomada de decisão
• Possuir julgamento maduro e iniciativa;
• Possuir perspectiva orientada para o cliente com foco no impacto e nos resultados.

Habilidades necessárias e experiência
Essencial
•
•
•
•

Ensino Médio completo com curso na área de Design Gráfico ou áreas afins.
Conhecimentos no Pacote Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop e Acrobat Pro) ou ferramentas
equivalentes em software livre.
Experiência profissional editorial comprovada de, no mínimo, cinco anos (criação e desenvolvimento
de materiais gráficos, projeto, edição de texto e arte finalização – impresso e online).
Inglês intermediário.

Desejável
•
•
•
•
•

Formação universitária completa, preferencialmente em Design Gráfico, Comunicação, Publicidade,
Jornalismo, Letras, Desenho Industrial ou Marketing será considerada uma vantagem;
Compreensão das tecnologias de produção do ciclo editorial impresso e online;
Conhecimento de novas tecnologias, formatos e plataformas digitais (ePub, PDF, mobi e outros);
Conhecimento de outro idioma oficial da ONU será considerado uma vantagem;
Experiência na ONU, PNUD ou UN Volunteers será considerada uma vantagem.
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Inscrição e processo seletivo
Os(As) Candidatos(as) devem enviar formulário P11 para operations@ipc-undp.org até o prazo de 18 de junho
de 2019 com o assunto “Assistente de Publicação/Designer Gráfico”.
O IPC-IG recomenda fortemente que os(as) candidatos(as) interessados neste posto enviem, além do formulário
P11, os documentos abaixo listados como parte de sua candidatura:
• currículo detalhado; e
• portfólio de trabalhos.
Todos os documentos devem ser enviados preferencialmente em inglês.
* Formulário P11 está disponível para download em:
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RH/undp-br-P11-2016.doc
Inscrições incompletas ou enviadas depois do prazo não serão avaliadas. Por favor observe que apenas os
candidatos pré-selecionados serão contatados.
Os candidatos pré-selecionados serão convidados a participar de entrevista e avaliação de competências.
Esse é um Contrato de Serviço (Service Contract - SC) nacional dentro do IPC-IG/PNUD. Candidatos internacionais,
caso selecionados, terão de submeter prova de permissão de trabalho no Brasil.
O PNUD está empenhado em garantir diversidade no ambiente de trabalho em termos de genêro,
nacionalidade e cultural. Indivíduos de grupos minoritários, de grupos indígenas e pessoas com deficiência são
igualmente encorajados a se candidatar. Todas as candidaturas serão tratadas com estrita confidencialidade.
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