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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 

 

A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, constituída 
em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de 
vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao contexto internacional, por meio da 
parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua no Brasil desde os anos 80 e que 
estimulou a criação da AVSI Brasil. 
 
Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção para Consultor(a) Individual para atuar com serviços 
digitais fotográficos e produção de vídeos para: 

• Produção de fotos profissionais de encontros com comunidades em Mossoró, Monte Alegre 
1, Monte Alegre 2, Lages e Livramento e Olho d’agua da Onça. Captura de imagens de 
pessoas, da paisagem da região e demais imagens que retratem a natureza do Programa 
visando gerar um banco de imagens.   
 

O Consultor(a) irá produzir imagens, mediante 5 idas á comunidade, com duração de um turno cada 
saída. Além da produção de 3 vídeos curtos de depoimentos, com duração de até 3 minutos. A 
execução da atividades inicia em Janeiro e tem duração de até 60 dias, a contar da assinatura do 
contrato. 
 
Os consultores interessados em participar desta seleção deverão enviar portfólio (com fotos e links 
para vídeos), comprovando os serviços similares prestados e uma apresentação institucional, 
detalhando a experiência e a competência para a execução dos serviços.  
 
Os documentos deverão ser enviados via e-mail para talentos@avsi.org.br, até 14 de janeiro de 2022 
e o assunto do e-mail: Consultoria - Fotografia . 
 
Durante o processo de seleção, apenas um (a) consultor (a) individual será selecionado (a) em base 
à qualificação demonstrada para a realização das atividades requeridas. 
 

 
 
 

Salvador, 06 de janeiro de 2022. 
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