
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Revisão 
 

Função: Orientar e 
supervisionar a revisão de 

textos das publicações da 
empresa 

Área: Revisão/Periódicos 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Editorial Área: Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a revisão dos textos dos livros 

publicados pela empresa visando a correção dos mesmos (gramática, ortografia e 

composição) para propiciar clareza, concisão e harmonia à leitura compreendendo a 
revisão inicial em vídeo (“copydesk”) e a final, já com provas impressas e diagramadas, 

liberando o processo para a impressão. Pode fazer uso de dicionários e recursos 
eletrônicos de correção de textos. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa os controles de identificação das publicações (ISBN) 

e catalogação (CBL) visando atender às determinações legais do segmento 
compreendendo o preenchimento e encaminhamento da documentação necessária aos 

órgãos reguladores e obtenção dos registros das obras, para impressão. Responsabiliza-
se pelo arquivamento eletrônico dos originais e revisão final, para consultas e controle 

do superior. 

 

 Soluciona, junto à equipe, questões referentes à existência de expressões e frases sem 

sentido decorrentes de erros na tradução ou digitação bem como pode elucidar ou 

encaminhar, ao superior ou autores, dúvidas de interpretação do texto que tornam 

incompreensíveis a leitura. 
 

 Mantém-se atualizado em relação a inovações ou tecnologias aplicáveis na sua área de 

atuação através de pesquisas, bibliografia especializada, consultas a Internet, contatos 
externos, treinamentos ou participações em eventos do segmento visando aprimorar a 

qualidade do trabalho executado na área. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Editorial orienta, supervisiona e/ou executa a revisão dos textos dos 

livros publicados pela empresa objetivando a correção dos mesmos (gramática, ortografia e 

composição) visando sua clareza, concisão e harmonia para torna-los inteligíveis ao leitor. 

Supervisiona 3 Revisores 

 

 

 



(cont.) 

 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 títulos para o 

período seguinte e orientações em geral. 

 Supervisiona 3 Revisores. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Letras) 
 
 

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 

 

 


