
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Revisor 
 

Função: Efetuar a revisão de 
textos das publicações da 

empresa 

Área: Revisão/Periódicos 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Revisão e 
Periódicos 

Área: Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a revisão (“copydesk”) dos textos das publicações da empresa (livros, 

folhetos, livretos, etc.) visando corrigi-los gramatica e editorialmente para propiciar 

clareza, concisão e harmonia aos mesmos: acessa, inicialmente, os arquivos eletrônicos 

das publicações e observa erros gramaticais (ortografia, acentuação, pontuação e 
sintaxe das palavras) além de aspectos editoriais (formatação de palavras e expressões 

típicas do segmento, títulos, citações, etc.) , indica recuos de textos e inserção de 
imagens, faz observações quanto ao “colofão” (tipo de papel, gramatura e identificação) 

e encaminha à Diagramação para a prova impressa e primeira visualização do trabalho. 

Pode fazer uso de dicionários e recursos eletrônicos de correção de textos. 
 

 Recebe a prova impressa da Diagramação e faz nova revisão (emendas) agora 

atentando para a padronização de fontes e títulos, hifenização, restos de linhas nas 
páginas (“viúvas”) além de observar a lógica das imagens em relação ao texto e efetiva 

correção dos erros inicialmente apontados antes de encaminhar para avaliação do 
superior e posterior montagem e pré-impressão.  

 

 Pode questionar, durante a revisão, a existência de expressões ou frases sem sentido 

decorrentes de erros na tradução ou digitação bem como constatar divergências de 

cunho litúrgico ou teológico, quando da revisão de folhetos e livretos, em relação a 
publicações propostas pelo Vaticano, Lecionários e Missais    buscando orientações do 

superior ou da Diretoria Editorial. 

 

 Faz a revisão final da publicação (heliográfica) já no formato definitivo verificando se a 

mesma está adequadamente estruturada dentro dos padrões legais e editoriais da 

empresa, utilizando-se de “software” especifico (APOGEE) antes de encaminha-la à 

impressão. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador da Área faz a revisão dos textos das publicações da empresa 

(livros, folhetos, livretos, etc.) objetivando a correção dos mesmos (gramática, ortografia e 

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

 

 

 



(cont.) 

 Solicita o número ISBN para identificação da publicação liberada, dentro das 

determinações legais, mediante preenchimento de formulário on-line e remessa ao 

Órgão Regulador. Aguarda o recebimento do número e o encaminha à Câmara 

Brasileira do Livro (CBL) anexo aos formulários com os detalhes da publicação para 

emissão da respectiva ficha catalográfica que será inserida na página de crédito da 

mesma, para controle. 

 Mantém em arquivo eletrônico os textos originais recebidos e a publicação definitiva, 

para eventuais consultas e controle da Diretoria Editorial. 

 
 Eventualmente pode efetuar a revisão em peças de marketing, site ou mídias sociais 

bem como contatar autores e tradutores para esclarecimentos de dúvidas nos textos a 

serem publicados. 

 

 Contata Capistas terceirizados para solicitar estudos de capas informando-lhes o tema e 

dados do livro para o desenvolvimento da arte adequada bem como, após aprovação, 
repassa o texto que comporão a “orelha” e “quarta capa” do livro além de fotos do 

autor para a diagramação final. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Letras) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
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