
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Redator MKT 
 

Função: Criação de textos 
para peças publicitárias 

Área: Design  
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Design Gráfico 

 

Área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe demandas da área de Marketing para desenvolver textos criativos 

para a divulgação dos produtos e serviços da Editora. 
 

 Avalia os conceitos e ideias a serem comunicados no texto e/ou atua em conjunto com 

o Design Gráfico para captar, pelas ilustrações, a mensagem a ser trabalhada. 

 

 Redige o texto, títulos, roteiros, “spots” e chamadas que compõem o conteúdo da peça 

publicitária utilizando-se de palavras, termos, estilos e tudo mais referente à linguagem 
escrita visando exaltar os benefícios do produto ou serviço e torna-la envolvente e 

persuasiva a ponto de atender às necessidades dos clientes. Submete ao superior para 
aprovação e posterior veiculação. 

 

 Pode desenvolver textos para peças publicitárias a serem inseridas na Internet e Redes 

Sociais adaptando a linguagem para tornar a mensagem compatível com a “mídia” 

utilizada. 

 

 Eventualmente atua em conjunto com a área de Marketing no desenvolvimento de 

campanhas e lançamentos de produtos e serviços colaborando e sugerindo ideias para o 

desenvolvimento de peças publicitárias, realização de eventos, prospecção do mercado, 
etc. 

 

 Desenvolve textos 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. 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Coordenador de Design Gráfico desenvolve textos envolventes e persuasivos 

para a divulgação de produtos e serviços da Editora materializando ideias e conceitos 

desenvolvidos pelo Marketing para atender às necessidades dos clientes. 

 

 

 



 
(cont.) 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior (Letras) completo 
 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3  anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Visão estratégica 
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