
  

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Design Gráfico (MKT) 
 

Função: Orientar e 
supervisionar a redação de 

textos e diagramação de 
imagens na criação das peças 

publicitárias da Editora 

Área: Design Gráfico 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Editorial 

 

Área: Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe demandas da área de Marketing da Editora para a criação de peças 

publicitárias para divulgação da sua marca, produtos e serviços. Avalia e desenvolve os 
temas, busca aprovação do superior e distribui para a redação dos textos e “design” das 

ilustrações. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a redação de textos, roteiros, “spots” e chamadas 

que compõem as peças publicitárias da Editora visando exaltar os benefícios do produto 

ou serviço e torna-las envolventes e persuasivas a ponto de atender às necessidades 
dos clientes. 

 

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

fotos) em cartazes, folhetos, “banners”, panfletos e outras peças publicitárias 
produzidas em papel ou meios eletrônicos (sites, mídias sociais, 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. 

 

 Participa de reuniões do Conselho Editorial apresentando os trabalhos finais que 

atendem à demanda da área: justifica as opções apresentadas, ouve e/ou acolhe 

alterações no projeto até obter a aprovação final. Encaminha o material para a 
impressão e posterior distribuição. 

 

 
 

Descrição sumária: 

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

design gráfico das peças publicitárias da Editora visando a divulgação da marca, produtos e 

serviços. 

Supervisiona 2 Designers Gráficos e 1 Redator 

 



(cont.) 

 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). 
 

 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. 

 Eventualmente participa da criação de novos produtos a serem comercializados pela 

Editora (catálogos, revistas, brindes, embalagens, convites, cartões, “banners”, 

camisetas, “santinhos”, “folders”, etc.) abrangendo a redação e diagramação de textos, 

criação ou adaptação de ilustrações. 

 

 Desenvolve estudos e aplicações da marca da empresa (“branding”) visando difundi-la e 

fortalece-la junto ao mercado em que atua: avalia a imagem da marca em relação ao 

público consumidor com base em pesquisas e promove opções para intensificar a 
penetração da mesma no mercado. Prepara o material necessário para a ação e o 

submete ao superior, para decisão. 

 

 Orienta atividades de redação e “design” na construção ou alteração do site da Editora 

executando peças digitais para aplicação Web: informa-se sobre as características da 
mensagem a ser inserida, desenvolve o material e submete-o à apreciação do superior. 

Utiliza-se de “softwares” específicos para a tarefa. 

 

 Desenvolve peças para campanhas de endomarketing na divulgação de mensagens para 

o público interno: colhe as informações, cria opções para o texto, títulos e chamadas e 

submete à área envolvida, para aprovação e divulgação. 

 

 Supervisiona 2 Designers Gráficos e 1 Redator 

 

 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 1 a 3  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 
 

 

 


