
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Comunicação 
 

Função: Comunicação 

Área: Comunicação 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Diretor Executivo 

Área: Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa ações de Comunicação interna (junto aos 

funcionários) e externa (imprensa, parceiros e mercado em geral) visando a divulgação 
e preservação da imagem e serviços prestados pela ONG para o alcance dos seus 

objetivos sociais e sustentabilidade econômica: atende jornalistas e agenda entrevistas, 

monitora “clippings” e redes sociais acompanhando ou corrigindo a veiculação de 
notícias, disponibilizando textos e imagens zelando pela observação dos princípios que 

norteiam suas atividades. 
 

 Semanalmente contata jornalistas ou a assessoria de imprensa que presta serviços à 

ONG para elaborar e distribuir “press releases” , pautas e notícias em geral vinculadas 

às atividades da ONG para divulgação. Mantém atualizado o “mailing” de jornalistas 
para agilizar os contatos. 

 
 Mensalmente avalia o desempenho e resultados da área, usos da marca por parceiros e 

outras ações  em conformidade com o planejamento definido anualmente participando 

e fazendo apresentações em reuniões com a Diretoria. 
 

 Anualmente planeja as atividades da área para o período abrangendo a realização de 

campanhas institucionais para visibilidade da marca, opções de comunicação para 

abordar o mercado, suporte para a captação de recursos, etc. estabelecendo as metas e 
o orçamento necessário alinhando-o com o planejamento estratégico da ONG. 

 
 Periodicamente desenvolve campanhas institucionais para divulgação das atividades da 

ONG visando manter ou ampliar o número de fornecedores e contribuintes abrangendo 

a criação do material (textos, filmes, fotos, “folders”, etc.), programação de eventos 
(reuniões, entrevistas, “café da manhã”) , busca de parcerias junto às agências de 

propaganda, etc. 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e/ou executa ações de Comunicação 

interna e externa visando a divulgação e preservação da imagem e serviços prestados pela 

ONG zelando pela observação dos princípios que norteiam suas atividades. 

Supervisiona 1 Analista de Comunicação. 

 



 
(cont.) 

 
 Eventualmente desenvolve estudos para definir ou alterar a política de comunicação da 

ONG junto a parceiros, fornecedores, órgãos públicos , contribuintes individuais e 

mercado em geral objetivando melhor eficácia no processo. Reune-se e busca 
aprovação dos superiores para o projeto. 

 

 Supervisiona 1 Analista de Comunicação. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Comunicação Social, Jornalismo,Marketing) 
 
 
Treinamentos: 
 

Office básico 
    Idioma intermediário (inglês/espanhol) 

  
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de supervisão 

 Comunicação  

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Temperança 

 Visão estratégica 
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