ANÚNCIO DE EMPREGO: PRODUTOR
PROGRAMA DE RÁDIO/PODCAST PORTUGUÊS
Local:
Data de Início:
Tempo necessário:
Tipo de Contrato:
Salário:
Inscreva-se até:

Flexível (de preferência no Brasil)
1° de Maio de 2019
2-3 dias por semana ou 2 semanas por mês
Período fixo (24 meses), freelancer
Competitivo, negociável
31 de Março de 2019

A Tax Justice Network está procurando um jornalista fluente em Português e Inglês para produzir um podcast
com episódios mensais de 30 minutos em português. Cada programa cobrirá notícias e ideias sobre justiça fiscal
global, com foco no Brasil e na África Lusófona, e oferecerá análises acessíveis e propositivas. Você precisa ter
experiência recente em produção de rádio e, de preferência, na realização de reportagens sobre justiça social.
Além de ser ótimo comunicador em português, você precisa falar inglês com confiança para acompanhar nosso
trabalho de pesquisa e eventualmente participar de reuniões remotas com nossa equipe. Você também deve ser
proativo, independente, cheio de idéias e apaixonado por justiça fiscal e justiça social.

Tax Justice Network

Nossos podcasts

Tax Justice Network (TJN) é uma rede global
independente, lançada em 2003, que se
dedica à pesquisa, análise e defesa de
políticas relativas à regulação financeira e
tributação internacional, incluindo o papel
dos paraísos fiscais. O TJN mapeia, analisa e
explica os efeitos nocivos da evasão, elisão e
competição tributária, além de apoiar o
engajamento de cidadãos, organizações da
sociedade civil e formuladores de políticas
públicas na promoção de um sistema
tributário mais justo.

Nossos podcasts mensais em inglês, espanhol, francês e árabe
são direcionados ao cidadão comum e a ativistas, preenchendo
uma lacuna na cobertura da mídia regional sobre tributação,
redistribuição, segredo financeiro e corrupção. Eles capacitam os
cidadãos para se envolverem e influenciarem o debate, além de
apontar caminhos para apoiar a mudança. Os podcasts são
oferecidos gratuitamente para estações de rádio e para
download. Mensalmente, milhares de pessoas os ouvem em
estações de rádio em todo o mundo. Nossos podcasts também
atingem formadores de opinião: jornalistas, pesquisadores,
blogueiros, especialistas em impostos e corrupção, advogados,
formuladores de políticas, políticos e ONGs.

Requisitos
Experiência em produção de rádio da concepção ao
produto final: edição e gravação digital, apresentação
e redação para rádio, gravação de entrevistas a longa
distância com a máxima qualidade possível.
Conhecimento profissional sobre leis de calúnia e
difamação
Experiência em mídias sociais (Twitter and Facebook)
Excelente escrita e fala em Português e Inglês
Excelentes habilidades de gestão, planejamento e
organização e compromisso rigoroso com prazos
Conhecimento sobre plataformas de podcast, redes
de rádio e promoção são desejáveis
Conhecimento sobre justiça tributária e/ou
experiência em campanhas relacionadas a justiça
social são desejáveis

Sobre o trabalho
Tempo necessário: A produção de cada programa deve
levar cerca de duas semanas por mês dependendo da
velocidade do trabalho, do tempo necessário para
encontrar entrevistados e da sua compreensão dos
assuntos tratados. Todos os principais conceitos de
justiça tributária são explicados em nosso site, e você
será apoiado por Naomi Fowler, que produz o podcast
em inglês, coordena os podcasts em espanhol, francês e
árabe, e supervisionará a produção editorial do podcast
em português. Planejamos começar a produzir o
podcast em português em maio de 2019.
Processo de inscrição: Inscrição on-line, incluindo uma
breve proposta delineando suas idéias sobre o formato
do show. Em seguida, pediremos aos candidatos préselecionados que produzam um programa piloto até o
dia 19 de abril. Na última etapa, os melhores candidatos
serão entrevistados.

Inscreva-se online (em inglês) em https://www.taxjustice.net/portuguese-podcast-producer até 31 de março de 2019
www.taxjustice.net | @TaxJusticeNet | info@taxjustice.net | +44 (0)300 302 0062
Tax Justice Network Limited | Company No: 05327824 (non-profit) | 38 Stanley Avenue, Chesham HP5 2JG, UK

JOB ADVERT: PRODUCER
PORTUGUESE RADIO/PODCAST SHOW
Location:
Start date:
Time needed:
Contract type:
Salary:
Apply by:

Flexible (Brazil preferred)
1 May 2019
2-3 days per week or 2 weeks per month
Fixed term (24 months), freelance
Competitive, negotiable
31 March 2019

The Tax Justice Network is seeking a journalist who is fluent in Portuguese and English to produce a monthly
Portuguese-language 30-minute podcast and radio show. Each show will cover global tax justice news and
ideas, with a focus on Brazil and Lusophone Africa, and will offer accessible, entertaining and solutions-based
analysis. You will need strong and up-to-date experience of radio production, and preferably also of social
justice reportage. As well as being a very strong communicator in Portuguese, you will need to be a
confident English speaker to be able to follow our research closely and join occasional remote team meetings.
You will be proactive, independent, fizzing with ideas and have a passion for tax justice and social justice.

The Tax Justice Network

Our podcasts

The Tax Justice Network is an independent
global network, launched in 2003. It is
dedicated to high-level research, analysis and
advocacy in the area of international tax and
financial regulation, including the role of tax
havens. TJN maps, analyses and explains the
harmful impacts of tax evasion, tax avoidance
and tax competition; and supports the
engagement of citizens, civil society
organisations and policymakers with the aim
of a more just tax system.

Our monthly podcasts in English, Spanish, French and Arabic are
aimed at ordinary citizens and campaigners, filling the gap in
regional media coverage and analysis of tax, redistribution,
secrecy and corruption and holding governments to account.
They empower citizens to engage in and influence debates on
these issues, and provide the solutions needed to support
change. The podcasts are offered free to radio stations, as well
as for downloading. Many thousands of people hear them on
radio stations across the world every month. Our podcasts also
reach key influencers: journalists, researchers, bloggers, tax and
corruption experts, lawyers, policy-makers, politicians and NGOs.

Skills and experience required
Radio production experience from conception to
final product: digital editing, face to face digital
recording, presenting, writing for radio, recording
long distance interviews at highest possible quality
Professional understanding of libel and slander laws
Social media experience (Twitter and Facebook)
Excellent written and spoken Portuguese and English
Excellent management, planning and organisational
skills and strict adherence to deadlines
Knowledge of podcast platforms, radio networks and
promotion is preferred
A good understanding of tax justice and/or
experience in social justice campaigning is desirable

About the role
Time needed: Each programme should take about
two weeks per month to produce, depending on the
speed of work, time needed to find interviewees and
your grasp of the subjects. All of the key tax justice
concepts are explained on our website, and you will
be supported by Naomi Fowler, who produces the
English podcast, coordinates the Spanish, French and
Arabic podcasts, and will have editorial oversight of
the Portuguese podcast. We plan to start producing
the Portuguese podcast in May 2019.
Application process: An online application including a
short proposal outlining your ideas on the format of
the show. We will then ask shortlisted candidates to
produce a pilot programme for us by 19 April. We
may then set up interviews with the best candidates.

Apply online (in English) at https://www.taxjustice.net/portuguese-podcast-producer by 31 March 2019
www.taxjustice.net | @TaxJusticeNet | info@taxjustice.net | +44 (0)300 302 0062
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