
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Repórter 
 

Função: Preparar matérias 
jornalísticas para as 

publicações da Editora 

Área: Jornalismo 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Jornalismo 
 

Área: Jornalismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prepara matérias jornalísticas para as publicações da Editora (Jornal 

Santuário e Almanaque Ecos Marianos) adaptando-as ao veículo e público-alvo a que se 

destina com base em reuniões de pauta programadas: pesquisa fontes, recolhe 

informações através de entrevistas (via telefone, e-mail ou presencial), registra sons e 
imagens, interpreta, redige e edita textos para a divulgação de notícias por via impressa 

ou mídias eletrônicas (rádio, televisão e Internet) primando pelo respeito à ética e 
honra das mensagens e pessoas envolvidas. 

 

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

da Editora (notícias, eventos, personalidades, etc.) visando inclui-los nas reuniões 
periódicas de pauta e gerar reportagens, entrevistas e artigos de interesse para o 

público leitor: acompanha noticiários, acessa a Internet, consulta fontes, etc. colhendo 
informações para viabilizar a matéria. 

 

 Semanalmente participa das 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.). 

 

 Eventualmente elabora sinopses das obras produzidas pela Editora para divulgação das 

mesmas através de sites, catálogos, rádio e TV e outros meios: informa-se sobre o 
conteúdo, redige o texto, orienta o trabalho de locução e imagens, estabelece o 

cronograma de divulgação e encaminha ao superior para aprovação e andamento do 
processo. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Jornalismo prepara matérias jornalísticas para as 

publicações da Editora (Jornal e Almanaque) recolhendo, interpretando, redigindo e editando 

notícias, registrando imagens e sons e organizando informações adaptando-as ao veículo e 

público-alvo destinado. 

 

 

 



 

(cont.) 

 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:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Diligência 
 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


