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CARGO PERFIL 

Técnico Universitário I Editor de Imagem 

PADRÃO 

INICIAL 

PADRÃO 

FINAL 
CÓDIGO ÁREA CARGA HORÁRIA  

I X  Administrativa 40 horas semanais 

DESCRIÇÃO SUCINTA 
 

Atua na seleção, organização, montagem, edição de sequencia de imagens e sons para 

produção de trabalhos diversos em vídeos, tais como programas de TV, vinhetas, materiais  

didáticos, séries e vídeos institucionais, entre outros. 

 

ATIVIDADES DO PERFIL 
 

 Fazer a captura digital para ilha de edição de imagens e sons gravados em fitas mini-

DV, cartões de memória e outras mídias; 

 Realizar a gravação em DVD e outras mídias de programas de TV, vinhetas, vídeos 

institucionais e materiais didáticos; 

 Avaliar a qualidade de áudio e imagens a serem editados; 

 Realizar a correção de áudio e imagens sempre que necessário; 

 Criar, selecionar, organizar e editar sequências de imagens e sons com base em 

roteiros de edição; 

 Elaborar a criações em vídeo de vinhetas, gráficos, letreiros, aberturas, e 

encerramentos, entre outros;  

 Realizar a edição de programas de TV, vinhetas, vídeos institucionais, séries e 

materiais didáticos em vídeo entre outros;  

 Realizar a pós-produção e finalização em vídeo de programas de TV, vinhetas, 

vídeos institucionais, séries e materiais didáticos em vídeo entre outros; 

 Indexar arquivos de imagens sob sua utilização, para planilha de gravação e edição; 

 Operar estação de edição não linear conhecendo programas de edição mais usados; 

 Elaborar relatório periódico de produção; 

 Zelar pelas boas condições de trabalho na ilha de edição, utilizando antivírus na ilha 

de edição e nos dispositivos móveis de armazenamento, a saber: cartões de 

memória, HD externo e Pen Drive; 

  Executar outras atividades correlatas, compatíveis com a atividade profissional. 
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO) 

 

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL 
 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 

Nível Médio 

 

CONSELHO PROFISSIONAL 

DRT 
 

CURSO(S) DE FORMAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA / DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

Curso de Habilitação/Qualificação em Edição de Imagem com carga horária mínima de 120 

horas. 
 

DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL 

AEDA 19/2015 em 17/06/2015 

 

DATA DE EXTINÇÃO 

 
 

INFORMAÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS) 

Domínio de Softwares e programas de edição de imagem e videografismo: After Effects, 

AVID, Adobe première, Final Cut. 
 


