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31 August 2019

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
INTERNAL/EXTERNAL VACANCY NOTICE
Title of Position:
Type of Contract:
Position Number:
Category & Level:
Location:
Effective date:
Duration:
Closing Date:

Fotojornalistas
Contrato de curto prazo
N/A
N/A
América Latina e o Caribe
01-10-2019
Consultorias de duração variável ao longo dos anos 2019-2020
22 de setembro de 2019

ORGANIZATIONAL CONTEXT
ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, procura fotojornalistas profissionais baseados na América Latina e
o Caribe que contribuem de forma regular a publicações internacionais para contribuir imagens para a agência que
ilustrem matérias para os sites e plataformas digitais do ACNUR.
Os candidatos selecionados serão adicionados a uma lista global para serem considerados para a realização de
possíveis trabalhos de curta duracão em várias partes do mundo. A inclusão na lista não representa a oferta de
um trabalho, nem garante que o candidato seja escolhido para fazer trabalhos de curto prazo, mas torna mais fácil
o ACNUR contratá-lo(a) de forma rápida.
A pessoa selecionada reportará ao Chefe da Unidade de Fotografia em Genebra, e trabalhará em estreita
colaboração com nosso equipe de Conteúdos Multimédiais. Produzirá fotografias de refugiados, solicitantes de
refúgio e comunidades de acolhimento, ilustrando o contexto geral, bem como as pessoas descritas nas matérias
publicadas nos sites e redes sociais do ACNUR.

ESSENTIAL MINIMUM QUALIFICATIONS, PROFESSIONAL EXPERIENCE AND REQUIRED COMPETENCIES
-

Fotojornalismo: 5 anos
Experiência em produzir reportagens fotográficas para publicações globais, incluindo idealmente também
a cobertura de assuntos humanitários.
A habilidade de escrever legendas e metadados meticulosos para as fotografias arquivadas.
Experiência de arquivamento em um sistema de gerenciamento de conteúdos.
Português e inglês fluentes; um bom nível de espanhol é desirável mas não imprescindível.

PARA SE CANDIDATAR, POR FAVOR ENVIE:
Encaminhar P11, CV, a carta de interés e outra documentación requerida a: MEXMEVAC@unhcr.org
-

Formato P11 (disponível en: PHF Form / Supplementary Sheet) – em inglês
Carta de apresentação e CV em inglês, incluindo o URL do site de fotografia profissional do candidato(a).
(Flickr, Instagram, etc. não serão aceitos).
Amostras de trabalhos anteriores, caso não estiverem disponíveis no site.
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Na carta de apresentação, indique também se tiver competências/experiência na digitalização de diapositivos e
negativos e na impressão para exposições.
O pessoal do ACNUR é composto por diversas nacionalidades, culturas, línguas e opiniões.
O ACNUR procura manter e reforçar esta diversidade para garantir a igualdade de oportunidades e um ambiente
de trabalho inclusivo para todo seu pessoal. Encorajamos as candidaturas de todos os candidatos qualificados,
sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, idade, religião, deficiência, orientação sexual e identidade de
gênero.
Por favor, note também que o ACNUR não cobra honorários em nenhuma fase do seu processo de recrutamento
(candidatura, entrevistas, reuniões, viajens, processamento, formação ou qualquer outro honorário).

