Prefeitura de São José do Rio Preto, 20 de Dezembro de 2013. Ano X – nº 3009 – DHOJE

LEI COMPLEMENTAR Nº 402
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.
Altera o inciso VI, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 346, de
18 de agosto de 2011, que cria cargos e funções na estrutura
administrativa municipal e dá outras providências.
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - O inciso VI, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, devidamente
alterada, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - .....
VI - ......
a)
b)
1.
2.
c)
1.
2.
3.
d)
1.
2.

Gabinete.
Coordenadoria Administrativa e de Execução Orçamentária.
Seção de Apoio Técnico Administrativo.
Seção de Gestão de Contratos e Suprimento.
Coordenadoria de Eventos e Rádio Educativa.
Seção de Produção e Programação.
Seção de Operação e Difusão.
Seção de Eventos e Cerimoniais.
Coordenadoria de Jornalismo.
Seção de Produção Jornalística.
Seção de Interação na Rede Social.” (NR)

Art. 2º - As atribuições das unidades organizacionais estabelecidas conforme alteração promovida pelo
artigo 1° estão descritas no Anexo I, que passa a ser parte integrante desta Lei Complementar, sem
prejuízo de outras atribuições já fixadas em Lei.
Art. 3º - Ficam criados na estrutura administrativa do Município para os fins a que se destinam os cargos
de provimento efetivo em regime estatutário, com atribuições, carga horária e requisitos previstos no
Anexo II, desta Lei Complementar, a serem providos por concurso público e que integrarão o Quadro I,
de Nível Superior e de Nível Médio, do Anexo II, da Lei Complementar nº 03, de 28 de dezembro de
1990, vinculados à Secretaria Municipal de Comunicação Social, a saber:
I - Nível Superior
a) 01 (um) cargo de Agente de Cerimonial;
b) 06 (seis) cargos de Jornalista;
c) 02 (dois) cargos de Radialista;
d) 02 (dois) cargos de Repórter Fotográfico; e
e) 01 (um) cargo de Web Designer.
II - Nível Médio
a) 02 (dois) cargos de Agente Administrativo; e
b) 01 (um) cargo de Operador de Rádio.

Parágrafo Único – Na realização de concurso público para o provimento de cargos, a Administração
Municipal poderá exigir, observada a natureza das atribuições dos mesmos, a aprovação em Provas
Objetivas e Práticas e em Prova de Aptidão Psicológica, com caráter eliminatório, independentemente da
comprovação de Aptidão Física e Mental, sempre indispensáveis, na forma em que dispuser o edital.
Art. 4º - Para atender as necessidades da estrutura funcional disposta no artigo 1°, desta Lei
Complementar, ficam criados Cargos de Provimento em Comissão e Funções de Confiança Gratificadas,
constantes e acrescidos no Anexo II, da Lei Complementar n° 346, de 18 de agosto de 2011, alterado
pela Lei Complementar n° 360, de 22 de fevereiro de 2012, conforme segue:
I – Cargos de Provimento em Comissão de:
a) 02 (dois) cargos de Chefe de Coordenadoria – CD.101.2;
II – Funções de Confiança Gratificadas de:
a) 07 (sete) funções de Chefe de Seção, gratificadas nos termos da Lei Complementar n° 230/07.
Art. 5º - As atribuições e os requisitos dos cargos e funções criados nos artigos 3º e 4º estão descritos
nos Anexos II, III e IV, que passam a ser parte integrante desta Lei Complementar, sem prejuízo de
outras atribuições já fixadas em Lei.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações
próprias do orçamento, suplementadas, se necessário.
Art. 7°- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de dezembro de 2013.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e
local de costume e, pela Imprensa Local.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
São atribuições da Secretaria Municipal de Comunicação Social, dentre outras correlatas:
1. Desenvolver a política de comunicação da Administração Municipal, planejando, organizando,
dirigindo, executando e controlando a execução e distribuição da publicidade oficial e institucional
da Administração Municipal e a disponibilização de informações.
2. Gerenciar os sistemas de comunicação, as emissoras de rádio e televisão, além de outras mídias
necessárias à difusão de informações entre a Administração Pública, os veículos de comunicação e
os cidadãos.
São atribuições do Secretário Municipal planejar, coordenar, executar e promover a execução das
atividades previstas para o Órgão, em consonância com as demandas identificadas no âmbito da
Administração Municipal.
DESCRIÇÃO DAS COORDENADORIAS
São atribuições da COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação.
2. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação.
3. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado.
4. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador Administrativo e de Execução Orçamentária coordenar e promover

a execução das atividades de suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos
demais níveis hierárquicos subordinados.
São atribuições da COORDENADORIA DE EVENTOS E RÁDIO EDUCATIVA:
1. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação.
2. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação.
3. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado.
4. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador de Eventos e Rádio coordenar e promover a execução das atividades
de suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis hierárquicos
subordinados.
São atribuições da COORDENADORIA DE JORNALISMO:
1. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação.
2. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação.
3. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado.
4. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador de Jornalismo coordenar e promover a execução das atividades de
suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis hierárquicos
subordinados.
DESCRIÇÃO DAS SEÇÕES:
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
São atribuições da SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:
1. Auxiliar o desenvolvimento das atividades gerais da Secretaria, executando ou coordenando os
serviços de apoio necessários nas áreas financeiras e orçamentárias, elaboração, recepção,
controle, tramitação e arquivamento de documentos, além do transporte geral, limpeza predial,
segurança e outros semelhantes.
2. Auxiliar o desenvolvimento das atividades de manutenção e conservação gerais da Secretaria
executando ou coordenando os serviços de apoio necessários nas áreas predial, hidráulica, elétrica,
das máquinas e equipamentos e outros semelhantes.
3. Realizar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Apoio Técnico-Administrativo coordenar, executar e promover
a execução das atividades de sua Seção.
São atribuições da SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS:
1. Acompanhar os Gestores das Áreas na utilização, na contratação e guarda de materiais, móveis,
máquinas, equipamentos e de serviços visando subsidiá-los no controle, na maximização de seus
resultados e na melhoria do seu consumo.
2. Elaborar os registros necessários quanto à localização, utilização, vencimento e validade dos
contratos, dos materiais, móveis, equipamentos e serviços para atendimento da legislação e das
necessidades de suprimento e reposição.
3. Adotar os procedimentos administrativos cabíveis para auxiliar os Gestores das Áreas na reposição
e suprimento das necessidades materiais e de serviços.
4. Realizar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Gestão de Suprimentos coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.
Da COORDENADORIA DE EVENTOS E RÁDIO EDUCATIVA:
São atribuições da SEÇÃO DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO:
1. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas da
Coordenadoria, visando a subsidiar a elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e
entretenimento e a elaboração da programação das atividades a serem difundidas.
2. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos nas
áreas de jornalismo e entretenimento, em consonância com as demandas identificadas no âmbito de
atuação do seu órgão superior, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação detectada, as informações

recebidas, visando a detectar os resultados dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e
lazer, para subsidiar a produção de novos trabalhos e de novas programações.
4. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
5. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos recebidos, elaborando parecer
técnico, textos e outros documentos necessários para a execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
6. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos
contenciosos, como nos administrativos.
7. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Produção e Programação coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.
São atribuições da SEÇÃO DE OPERAÇÃO E DIFUSÃO:
1. Operar os equipamentos conforme programação de atividades recebidas, detectando e elaborando
informes sobre eventuais desconformidades relacionadas aos equipamentos, conteúdos, políticas e
diretrizes da comunicação e publicidade vigente.
2. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade vigentes.
3. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Operação e Difusão coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.
São atribuições da SEÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS:
1. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas da
Secretaria para a realização de eventos e cerimoniais, visando a subsidiar a elaboração de
programas, projetos e outros trabalhos nestas áreas.
2. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos e
projetos em consonância com as demandas identificadas no âmbito da sua Secretaria, submetendoos às aprovações superiores.
3. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, utilização
dos recursos disponibilizados e das artes elaboradas, visando à execução das políticas e programas
de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes durante a busca do cumprimento dos
objetivos dos eventos.
4. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Secretaria, seja nos assuntos
contenciosos, como nos administrativos.
5. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Eventos e Cerimoniais coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.
Da COORDENADORIA DE JORNALISMO:
São atribuições da SEÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA:
1. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas da
Coordenadoria, visando a subsidiar a elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e
entretenimento e a elaboração da programação das atividades a serem difundidas.
2. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos nas
áreas de jornalismo e entretenimento, em consonância com as demandas identificadas no âmbito de
atuação do seu órgão superior, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação detectada, as informações
recebidas, visando a detectar os resultados dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e
lazer para subsidiar a produção de novos trabalhos e de novas programações.
4. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
5. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos recebidos, elaborando parecer
técnico, textos e outros documentos necessários para a execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
6. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos
contenciosos, como nos administrativos.

7. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Produção Jornalística coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.
São atribuições da SEÇÃO DE INTEGRAÇÃO NA REDE SOCIAL:
01. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas Redes Sociais, sites da Web e áreas de
interesse e das demandas da Coordenadoria, visando a subsidiar a elaboração de trabalhos nas
áreas de jornalismo e entretenimento a serem difundidos.
02. Formular e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos em sua área
de atuação, em consonância com as demandas identificadas e em sua área de atuação, no âmbito
da Secretaria, submetendo-os às aprovações superiores.
03. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
04. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos recebidos, elaborando o
parecer técnico, textos, páginas virtuais e outros documentos necessários para a execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
05. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos
contenciosos, como nos administrativos.
06. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Interação na Rede Social coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua Seção.

ANEXO II
SUMÁRIO DE ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO.
ÁREA ADMINISTRATIVA

Cargo / Síntese da Descrição das Atribuições

Requisitos
Mínimos

Carga
Horári
a
Sema
nal

AGENTE ADMINISTRATIVO
1. Registrar, conferir, triar, distribuir, classificar, arquivar documentos
segundo critérios e normas estabelecidos.
2. Preparar, redigir, digitar textos, minutas, escrituras de compra e venda,
além de planilhas de cálculos e relatórios, expedir correspondências,
e.mail, ofícios, memorandos e outros documentos.
3. Acompanhar processos administrativos, controlando prazos, localização,
encaminhamentos e atualizações.
4. Executar rotinas e procedimentos de controle, atualização de
informações cadastrais e transposição de dados.
5. Prestar atendimento ao público, acolhendo-o, coletando informações e
encaminhando-o para solução da questão.
6. Controlar o fluxo de material de expediente, a expedição e recebimento
de malotes e documentos.
7. Executar atividades de apoio logístico administrativo nas diferentes
áreas das Coordenadorias e Superintendência.
8. Comunicar-se oralmente e por escrito, viabilizando a boa execução de
suas atribuições individuais e em equipe.
9. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.

Curso de ensino
de nível médio,
expedido por
instituição de
ensino
reconhecida pelo
órgão
competente.

40

ÁREA OPERACIONAL

Cargo / Síntese da Descrição das Atribuições

Requisitos
Mínimos

AGENTE DE CERIMONIAL
1. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas das Secretarias Municipais para a realização de
eventos e cerimoniais, além de subsidiar a elaboração de programas,
projetos e outros trabalhos nestas áreas.
2. Formular, propor, executar, acompanhar e relatar a execução de planos,
programas e diretrizes, em consonância com as demandas identificadas no
âmbito da sua Secretaria, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Organizar os eventos e cerimoniais aprovados, provendo-os com os
recursos previstos, visando ao atendimento das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
4. Acompanhar e executar trabalhos e projetos aprovados, visando ao
atendimento das políticas e programas de comunicação e publicidade
oficial e institucional vigentes.
5. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, utilização dos recursos
disponibilizados e das artes elaboradas, visando à execução das políticas e
programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
6. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
OPERADOR DE RÁDIO
1. Operar mesa de áudio e equipamentos periféricos de rádio em estúdios
e/ou locações externas.

Curso de nível
Superior
completo em
Relações
Públicas, ou
Comunicação
Social com
habilitação em
Relações
Públicas,
reconhecidos
pelo MEC e
registro no
Conselho
Profissional
da categoria.
Curso de
ensino de
nível médio,

Carga
Horári
a
Sema
nal

40

30

2. Executar a veiculação dos programas gravados e/ou ao vivo e outras
inserções, de acordo com o roteiro preestabelecido.
3. Manter níveis técnicos de som exigidos pela emissora.
4. Orientar os locutores e/ou apresentadores nas transmissões de estúdio e
externas.
5. Instalar cabos e linhas de transmissão, além de operar microfone na
captação de áudio nos eventos gravados e/ou transmitidos ao vivo.
6. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.

expedido por
instituição de
ensino
reconhecida
pelo órgão
competente e
registro
profissional de
Radialista.

ÁREA DE PRODUÇÃO

Cargo / Síntese da Descrição das Atribuições

JORNALISTA
a) APRESENTADOR
1. Realizar estudos na busca de informações, nos locais, nas áreas e outros
sítios de interesse e demandados pela Coordenadoria, visando a subsidiar
a apresentação de reportagens, comentários e outros trabalhos nas áreas
de jornalismo e entretenimento a serem difundidos.
2. Planejar, organizar e executar apresentações de trabalhos nas áreas de
jornalismo e entretenimento a serem difundidos.
3. Apresentar programas a serem difundidos no rádio e/ou na web,
interpretando o conteúdo da apresentação, noticiando fatos, lendo textos e
anúncios publicitários no ar, adequando a notícia, narrando eventos
esportivos e culturais, tecendo comentários sobre esses eventos,
entrevistando pessoas e anunciando a programação, de modo a adaptarse aos padrões da emissora e do público–alvo.
4. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
b) PRODUTOR JORNALÍSTICO
1. Realizar estudos na busca de informações nos locais, nas áreas e outros
sítios de interesse e demandados pela Coordenadoria, visando a subsidiar
a elaboração de reportagens e outros trabalhos nas áreas de jornalismo e
entretenimento a serem difundidos.
2. Formular e executar planos e programas, acompanhar a execução e
relatar trabalhos em sua área de atuação, em consonância com as
demandas identificadas e em sua área de atuação no âmbito da
Administração Pública, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional
vigentes.
4. Analisar e avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando textos e outros materiais necessários para a difusão
da informação, conforme políticas e programas de comunicação e
publicidade oficial e institucional vigentes, encaminhando-os no formato e
por meios adequados à mídia a ser utilizada.
5. Prestar consultorias para orientação das apresentações, das locuções, das
reportagens e do desenvolvimento de textos, além de outras atividades
empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como
nos administrativos.
6. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.

Requisitos
Mínimos

Curso de nível
Superior
completo em
Comunicação
Social, ou
Comunicação
Social com
habilitação em
Jornalismo e
Rádio e TV, ou,
Jornalismo, ou
Rádio e TV,
reconhecidos
pelo MEC e
registro
profissional no
MTB.

Curso de nível
Superior
completo em
Comunicação
Social, ou
Jornalismo, ou
Comunicação
Social com
habilitação em
Jornalismo,
reconhecidos
pelo MEC e
registro
profissional no
MTB.

Carg
a
Horá
ria
Sem
anal

40

40

40

c) PRODUTOR DE PROGRAMAS
1. Realizar estudos na busca de informações nos locais, nas áreas e outros
sítios de interesse e demandados pela Coordenadoria, visando a subsidiar
a criação de programas e atividades, a elaboração de reportagens e outros
trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento a serem difundidos.
2. Formular planos e programas, agendar e roteirizar entrevistas e
convidados de cada programa, acompanhar a execução e relatar trabalhos
em sua área de atuação, em consonância com as demandas identificadas
e em sua área de atuação, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das políticas
e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
4. Analisar e avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando programas, roteiros e outros materiais necessários
para a difusão do trabalho, conforme políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes, encaminhandoos no formato e por meios adequados à mídia a ser utilizada.
5. Prestar consultorias para orientação das apresentações, das locuções, das
reportagens e do desenvolvimento de pautas, além de outras atividades
empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos específicos da
produção, nos contenciosos, bem como nos administrativos.
2. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
d) REDATOR
1. Realizar estudos na busca de informações nos locais, nas áreas e outros
sítios de interesse e demandados pela Coordenadoria, visando a subsidiar
a elaboração de textos adaptados ao padrão editorial de reportagens e
outros trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento a serem
difundidos.
2. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das políticas
e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
3. Analisar e avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, redigindo de forma adaptada ao padrão editorial de textos
sínteses noticiosas e outros materiais necessários para a difusão da
informação, conforme políticas e programas de comunicação e publicidade
oficial e institucional vigentes.
4. Prestar consultorias para orientação das apresentações, das locuções, das
reportagens e do desenvolvimento de textos, além de outras atividades
empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como
nos administrativos.
5. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
e) REPÓRTER
1. Realizar estudos na busca de informações nos locais, nas áreas e outros
sítios de interesse e demandados pela Coordenadoria, visando a subsidiar
a elaboração de reportagens e outros trabalhos nas áreas de jornalismo e
entretenimento a serem difundidos.
2. Formular e executar planos e programas, acompanhar, relatar e executar
trabalhos em sua área de atuação, em consonância com as demandas
identificadas e em sua área de atuação no âmbito da Administração
Pública, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das políticas
e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.

Curso de nível
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completo em
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Jornalismo, ou
Comunicação
Social com
habilitação em
Jornalismo,
reconhecidos
pelo MEC e
registro
profissional no
MTB.
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Curso de nível
Superior
completo em
Comunicação
Social, ou
Jornalismo, ou
Comunicação
Social com
habilitação em
Jornalismo,
reconhecidos
pelo MEC e
registro
profissional no
MTB.

Curso de nível
Superior
completo em
Comunicação
Social, ou
Jornalismo, ou
Comunicação
Social com

40

4. Analisar e avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando textos e outros materiais necessários para a difusão
da informação, conforme políticas e programas de comunicação e
publicidade oficial e institucional vigentes, encaminhando-os no formato e
por meios adequados à mídia a ser utilizada.
5. Prestar consultorias para orientação das apresentações, das locuções, das
reportagens e do desenvolvimento de textos, além de outras atividades
empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como
nos administrativos.
6. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
RADIALISTA
1. Apresentar programas no rádio e/ou na web, interpretando o conteúdo da
apresentação, noticiando fatos, lendo textos e anúncios publicitários no ar,
adequando a notícia, narrando eventos esportivos e culturais, tecendo
comentários sobre esses eventos, entrevistando pessoas e anunciando a
programação, de modo a adaptar-se aos padrões da emissora e do
público–alvo.
2. Atuar também na área de programação, produção, locução e técnica.
3. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
REPÓRTER FOTOGRÁFICO
1. Realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das
demandas da Coordenadoria, visando a subsidiar a elaboração de
reportagens e outros trabalhos fotográficos nas áreas de jornalismo e
entretenimento a serem difundidos.
2. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das políticas
e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
3. Registrar as imagens de fatos e outros eventos nas áreas de interesse e
das demandas da Coordenadoria, nas áreas de jornalismo e
entretenimento a serem difundidos, além de pesquisar, selecionar,
identificar e arquivar imagens fotográficas, a serem posteriormente
digitalizadas.
4. Recuperar e digitalizar material audiovisual e fotográfico, além de produzir
cópias de materiais já arquivados para atender a pesquisas solicitadas
pelas produções internas, jornalismo e solicitações externas.
5. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
WEB DESIGNER
1. Realizar estudos na busca de informações e conhecimentos, nas áreas de
interesse e demandadas pela Coordenadoria, visando a subsidiar a
elaboração de trabalhos na web, através da análise de contexto, definição
de propósito do trabalho, análise de público-alvo, adequação das soluções
ao conteúdo, à usabilidade, à compatibilidade e às restrições
apresentadas.
2. Formular planos e programas, acompanhar e relatar a execução de
trabalhos em sua área de atuação, em consonância com as demandas
identificadas e em sua área de atuação no âmbito da Administração
Pública, submetendo-os às aprovações superiores.
3. Analisar e avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, codificando, criando design e interfaces e ajustando textos e
outros objetos necessários para a elaboração e manutenção do veiculo de
difusão da informação na web, conforme políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
4. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Coordenadoria,
seja nos assuntos contenciosos, como nos administrativos.
5. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem
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atribuídas.

ANEXO III
SUMÁRIO DE ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO.
Carga
Denominação do Cargo
Requisitos
Horária
Sumário das Atribuições:
Mínimos
Semanal
CHEFE DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
Curso de nível
1. São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria
Superior completo
Administrativa e de Execução Orçamentária coordenar e promover
em Administração,
a execução das atividades de suas unidades ou dos serviços
Ciências
atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis hierárquicos
Contábeis,
subordinados.
Economia ou
2. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades
40
Direito,
de sua unidade ou dos serviços subordinados à sua Coordenação.
reconhecidos pelo
3. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
MEC e registro no
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
Conselho
Coordenação.
Profissional da
4. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação,
categoria.
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
5. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
CHEFE DA COORDENADORIA DE EVENTOS E RÁDIO EDUCATIVA:
Curso de nível
1. São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria de Eventos Superior completo
e Rádio Educativa coordenar e promover a execução das atividades
em Relações
de suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e
Públicas,
aos demais níveis hierárquicos subordinados.
Comunicação
2. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades
Social, ou
de sua unidade ou dos serviços subordinados à sua Coordenação.
Jornalismo, ou
40
3. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
Rádio e TV,
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
reconhecidos pelo
Coordenação.
MEC e registro no
4. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação,
Conselho
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
Profissional da
5. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
categoria.
CHEFE DA COORDENADORIA DE JORNALISMO:
Curso de nível
1. São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria de
Superior completo
Jornalismo coordenar e promover a execução das atividades de
em Relações
suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos Públicas,
demais níveis hierárquicos subordinados.
Comunicação
2. Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades Social, ou
de sua unidade ou dos serviços subordinados à sua Coordenação.
Jornalismo, ou
40
3. Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
Rádio e TV,
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
reconhecidos pelo
Coordenação.
MEC e registro no
4. Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, Conselho
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
Profissional da
5. Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas. categoria.

ANEXO IV
SUMÁRIO DE ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO EM FUNÇÃO
GRATIFICADA.
Carga
Denominação do Cargo
Requisitos
Horária
Sumário das Atribuições:
Mínimos
Semanal
CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Apoio TécnicoAdministrativo coordenar, executar e promover a execução das
atividades de sua Seção.
2. Auxiliar o desenvolvimento das atividades gerais da Secretaria,
Curso de nível
executando ou coordenando os serviços de apoio necessários nas áreas
Superior
financeiras e orçamentárias, elaboração, recepção, controle, tramitação e
completo,
40
arquivamento de documentos, além do transporte geral, limpeza predial,
reconhecido
segurança e outros semelhantes.
pelo MEC.
3. Auxiliar o desenvolvimento das atividades de manutenção e conservação
gerais da Secretaria, executando ou coordenando os serviços de apoio
necessários nas áreas predial, hidráulica, elétrica, das máquinas e
equipamentos e outros semelhantes.
4. Realizar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Gestão de
Suprimentos coordenar, executar e promover a execução das atividades
de sua Seção.
2. Acompanhar os Gestores das Áreas na utilização, na contratação e
guarda de materiais, móveis, máquinas, equipamentos e de serviços,
Curso de nível
visando a subsidiá-los no controle, na maximização de seus resultados e
Superior
na melhoria do seu consumo.
completo,
40
3. Elaborar os registros necessários quanto à localização, utilização,
reconhecido
vencimento e validade dos contratos, dos materiais, móveis,
pelo MEC.
equipamentos e serviços para atendimento da legislação e das
necessidades de suprimento e reposição.
4. Adotar os procedimentos administrativos cabíveis para auxiliar os
Gestores das Áreas na reposição e suprimento das necessidades
materiais e de serviços.
5. Realizar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Produção e
Programação coordenar, executar e promover a execução das
atividades de sua Seção.
2. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas da Coordenadoria, visando a subsidiar a
elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento e a
elaboração da programação das atividades a serem difundidas.
3. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar
e executar trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento, em
Curso de nível
consonância com as demandas identificadas no âmbito de atuação do
Superior
seu órgão superior, submetendo-os às aprovações superiores.
completo,
40
4. Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação
reconhecido
detectada, as informações recebidas, visando a detectar os resultados
pelo MEC.
dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e lazer, para
subsidiar a produção de novos trabalhos e novas programações.
5. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional
vigentes.
6. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando parecer técnico, textos e outros documentos
necessários para a execução das políticas e programas de comunicação

e publicidade oficial e institucional vigentes.
7. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela
Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como nos
administrativos.
8. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DE OPERAÇÃO E DIFUSÃO:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Operação e Difusão
coordenar, executar e promover a execução das atividades de sua
Seção.
2. Operar os equipamentos conforme programação de atividades recebidas,
detectando e elaborando informes sobre eventuais desconformidades
relacionadas aos equipamentos, conteúdos, políticas e diretrizes da
comunicação e publicidade vigentes.
3. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade vigentes.
4. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAIS:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Eventos e
Cerimoniais coordenar, executar e promover a execução das atividades
de sua Seção.
2. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas da Secretaria visando a subsidiar a
elaboração de programas, projetos e outros trabalhos nestas áreas para
a realização de eventos e cerimoniais.
3. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar
e executar trabalhos e projetos de eventos e cerimoniais, em
consonância com as demandas identificadas, submetendo-os às
aprovações superiores.
4. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os
quanto ao relacionamento com as mídias, utilização dos recursos
disponibilizados e das artes elaboradas, visando à execução das políticas
e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes
durante a busca do cumprimento dos objetivos dos eventos.
5. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Secretaria,
seja nos assuntos contenciosos, como nos administrativos.
6. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Produção e
Programação coordenar, executar e promover a execução das
atividades de sua Seção.
2. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas da Coordenadoria, visando a subsidiar a
elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento e a
elaboração da programação das atividades a serem difundidas.
3. Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar
e executar trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento, em
consonância com as demandas identificadas, no âmbito de atuação do
seu órgão superior, submetendo-os às aprovações superiores.
4. Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação
detectada, as informações recebidas, visando a detectar os resultados
dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e lazer para
subsidiar a produção de novos trabalhos e novas programações.
5. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-

Curso de nível
Superior
completo,
reconhecido
pelo MEC.
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Curso de nível
Superior
completo,
reconhecido
pelo MEC.

40

Curso de nível
Superior
completo,
reconhecido
pelo MEC.

40

os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e
institucional vigentes.
6. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando parecer técnico, textos e outros documentos
necessários para a execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
7. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela
Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como nos
administrativos.
8. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
CHEFE DA SEÇÃO DE INTEGRAÇÃO NA REDE SOCIAL:
1. São atribuições específicas do Chefe da Seção de Interação na Rede
Social coordenar, executar e promover a execução das atividades de
sua Seção.
2. Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas Redes
Sociais, sites da Web e áreas de interesse e das demandas da
Coordenadoria, visando a subsidiar a elaboração de trabalhos nas
áreas de jornalismo e entretenimento a serem difundidos.
3. Formular e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e
executar trabalhos em sua área de atuação, em consonância com as
demandas identificadas e em sua área de atuação no âmbito da
Secretaria, submetendo-os às aprovações superiores.
4. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientandoos quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das
políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e
institucional vigentes.
5. Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos, elaborando o parecer técnico, textos, páginas virtuais e
outros documentos necessários para a execução das políticas e
programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes.
6. Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela
Coordenadoria, seja nos assuntos contenciosos, como nos
administrativos.
7. Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
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