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DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Design Gráfico (Editorial) 

 

Função: Orientar e 

supervisionar a diagramação 
de textos e imagens nas 

publicações da empresa. 

Área: Design Gráfico 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Editorial 

 

Área: Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe demandas da área Editorial para a diagramação de textos e 

imagens nas publicações da empresa. Avalia e desenvolve ilustrações de acordo com o 
o tema e contexto da obra ou sugestões do autor, busca aprovação do superior e 

distribui para o “design” das imagens. 
 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a distribuição do texto e imagens (desenhos ou 

fotos) nas publicações da empresa (livros, folhetos, livretos, etc.) bem como a criação 

digital ou manual de ilustrações, captura ou tratamento de imagens objetivando a 

legibilidade da informação e nível de conforto do leitor. 
 

 Mantém-se atualizado sobre inovações tecnológicas aplicáveis ao seu campo de atuação 

bem como atenta para tendências do mercado e ações dos concorrentes visando 

manter a competitividade da empresa e qualidade técnica dos seus produtos através de 
consultas à Internet, leitura de bibliografia especializada, treinamentos, pesquisas de 

mercado, participação em eventos do segmento, etc. 
 

 Orienta e acompanha a organização e disciplina na área visando seu bom desempenho 

e contribuição para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa, com o 

superior, no processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções 
e demissões). 

 
 

 

 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Editorial orienta, supervisiona e/ou executa os serviços de design 

gráfico das publicações da empresa (livros, folhetos, livretos, etc.)  visando proporcionar 

condições de legibilidade e um adequado índice de conforto ao leitor. 

 Supervisiona 3 Designers Gráficos. 

 



(cont.) 

 Periodicamente participa de reuniões com a equipe da Diretoria Editorial para troca de 

informações, avaliação do desempenho da área, programação de novos trabalhos para 

o período seguinte e orientações em geral. 

 Supervisiona 3 Designers Gráficos. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico (Artes Gráficas) completo ou Superior 

(Publicidade/Propaganda ou Design Gráfico) incompleto 
 
 
 

Treinamentos:  Cursos que compõem o pacote Adobe (Adobe in Design, Adobe Photoshop, 

Ilustrator,  Acrobat) 
 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5   anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 
 

 

 


