
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Jornalismo 
 

Função: Coordenar a 
elaboração de reportagens 

para as publicações da Editora 

Área: Jornalismo 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Editorial 
 

Área: Diretoria Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a elaboração de matérias jornalísticas 

para as publicações da Editora (Jornal Santuário e Almanaque Ecos Marianos) 

objetivando sua adequação ao veículo e público-alvo das mesmas compreendendo 

desde a coleta de informações por entrevistas ou consulta às fontes, registro de sons e 
imagens até a redação final para divulgação das notícias por via impressa ou mídias 

eletrônicas (rádio, televisão e Internet). 
 

 Faz a edição dos textos desenvolvidos pelos Repórteres relendo-os para evitar erros 

gramaticais, informações divergentes ou outras que atentem contra a orientação 

editorial primando pelo respeito à ética e honra das mensagens e pessoas envolvidas 
bem como procede ao fechamento da edição periódica zelando pela adequada 

diagramação do texto, “check list” das páginas (padronização do texto, hierarquia de 
títulos, fontes, etc.) e “design” das imagens antes de encaminha-la para a apreciação 

do superior e posterior impressão. 

 

 Mantém-se atento a acontecimentos na área de abrangência das atividades jornalísticas 

da Editora (notícias, eventos, personalidades, etc.), ou orienta a equipe para tal, 

visando inclui-los nas reuniões periódicas de pauta e gerar reportagens, entrevistas e 

artigos de interesse para o público leitor através do acompanhamento de noticiários, 
acesso à Internet, consulta a fontes, etc. colhendo informações para viabilizar a 

matéria. 
 

 

 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 a elaboração de matérias 

jornalísticas para as publicações da Editora (Jornal e Almanaque) bem como conduz as 

reuniões de pauta para organização do noticiário. 

Supervisiona 2 Repórteres. 

 

 

 



(cont.) 

 Semanalmente coordena as reuniões de pauta para colher ou informar e organizar os 

assuntos a serem veiculados nas publicações para posterior aprovação superior, 

programação das matérias e busca dos recursos necessários (verbas, equipamentos, 

reserva de passagens e hotéis, etc.). 
 

 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. Controla a verba para suprir as despesas da 

área validando os comprovantes e solicitando reembolso. 

 Controla a distribuição de exemplares das publicações editadas na área a título de 

cortesia visando a divulgação do produto e estreitamento do relacionamento com 

assinantes e o público em geral mantendo atualizado, junto à Expedição, o cadastro de 

endereços. 

  

 Eventualmente orienta, supervisiona e/ou elabora sinopses das obras produzidas pela 

Editora para divulgação das mesmas através de sites, catálogos, rádio e TV e outros 
meios. 

 

 Participa de reuniões representando a Editora junto a Associações do segmento 

(SIGNIS, por exemplo) objetivando a sinergia e partilha de ações jornalísticas 

(reportagens, fotos, etc.) com os demais membros do Grupo. 

 Supervisiona 2 Repórteres. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Jornalismo) 
 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 
 

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 
 

 

 


