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ANEXO I

TITULODO CARGO: Assessor de Comunicac;oo
ENTIDADE: CAU/BA

LOTAC;AO: BA

GRUPO OCUPACIONAL: Forma<;ao Superior

ESCOLARIDADE:
Forma<;ao Superior em Jornalismo, Rela<;oes Publicas,
Publicidade e Propaganda.

REGISTRO
PROFISSIONAL:
QTD

Conforme legisla<;ao
regulamentadas
01

das respectivas profissoes

DESCRICAO SUMARIA: Assessorar, gerenciar, coordenar e articular atividades de
comunica<;ao institucional extern a e interna, abrangendo produ<;ao de conteudo,
imprensa, mfdias sociais, publicidade e marketing. Prestar assessoria, desde 0

planejamento, organiza<;ao e supervisao das atividades relativas a area de
comunica<;ao do Conselho e as questoes tecnicas do dia a dia de trabalho, com base
na legisla<;ao vigente, bem como nos procedimentos operacionais estabelecidos;
Constru<;ao do relacionamento do CAU/BA junto aos vefculos de comunica<;ao, tudo
com base nas determina<;oes da Presidencia e do Plenario.

PRINCIPAlS TAREFAS:
Divulgar, com transparencia, rapidez e exatidao, todas as a<;oes do Conselho com 0

objetivo de municiar os profissionais e a sociedade de informa<;oes de interesse coletivo e
publico;

Supervisionar as a<;oes e elaborar estrategias de posicionamento de comunica<;ao e de
proje<;ao da imagem do Conselho junto aos profissionais e a sociedade;

Planejar, coordenar, implementar e avaliar a<;oes de comunica<;ao para difundir
programa<;oes, fatos, eventos e as informa<;oes das atividades da gestao;

Coordenar, supervisionar, orientar, planejar, analisar e/ou executar atividades inerentes
as areas da Comunica<;ao Social ou equivalente, a exemplo de Jornalismo, Rela<;oes
Publicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design, Social Media e Audiovisual,
conforme as diretrizes do Conselho;

Supervisionar as atividades subordinadas a esta unidade, desenvolvendo, mantendo e
ampliando fluxos de comunica<;ao, facilitando a rela<;ao entre 0 Conselho e os publicos
interno e externo, inclusive em rela<;ao a imprensa;

Organizar 0 fluxo interno de informa<;oes do Conselho;

Prover e manter atualizado 0 portal institucional do Conselho;

Produzir informa<;oes para divulga<;ao referentes ao Conselho nas mfdias sociais
administradas pela Assessoria de Comunica<;ao;

Apoiar outros orgaos e entidades integrantes nas a<;6es de imprensa que exijam
articula<;ao e participa<;ao coordenada no ambito do Conselho;
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Assessorar os dirigentes do Conselho no relacionamento com a imprensa enos assuntos a
ela correlatos;

Assistir diretamente ao Presidente no desempenho das atribuic;:6es que Ihe cabe,
especialmente no que se refere a cobertura jornalfstica das audiencias por ele
concedidas e ao relacionamento dele com a imprensa;

Promover, acompanhar, conduzir e subsidiar entrevistas a serem concedidas por
Conselheiros e/ou Conselheiras, bem como servidores do Conselho a imprensa em geral;

Coordenar 0 acesso e 0 fluxo e, quando necessario, 0 credenciamento, de profissionais
de imprensa a locais onde ocorram eventos e atividades oficiais do Conselho;

Receber e atender as demandas e pedidos de entrevista feitos por profissionais de
comunicac;:oo;

Fornecer informac;:6es e levantamentos especfficos por meio de listas de transmissoo e
atendimentos diarios aos profissionais;

Coletar e dar forma jornalfstica as informac;:6es de interesse publico produzidas pelo
Conselho para efeito de divulgac;:oo atraves de plurais meios de comunicac;:oo;

Coordenar, executar e controlar a divulgac;:oo das atividades diarias do Conselho por
meio de reportagens, notlcias e demais conteudos pertinentes de carater jornalfstico e
informativo;

Utilizar tecnicas especfficas para redigir, produzir e divulgar materias jornalfsticas, notas
oficiais, releases, audio releases, video releases, artigos e documentos de interesse do
Conselho;

Coletar, organizar e manter arquivos, inclusive em meio virtual, das materias relativas a
atuac;:oo do Conselho veiculadas pelos meios de comunicac;:oo;

Utilizar tecnicas especfficas para coordenar e/ou criar, produzir, executar e divulgar
pec;:as publicitarias;

Utilizar tecnicas especfficas para coordenar e/ou criar, produzir, executar e divulgar
conteudos para as mfdias sociais e canais de comunicac;:oo oficiais do orgoo;

Elaborar e dar forma as informac;:6es de carater institucional por meio de boletins, house
organ, revista, panfletos, cartazes, folders, entre outros tipos de comunicac;:oo visual ou
impressa;

Coordenar, orientar e/ou produzir apresentac;:6es que seroo utilizadas por dirigentes no
relacionamento com a imprensa;

Coordenar, orientar, acompanhar, avaliar e harmonizar a implementac;:oo de pianos,
programas, projetos e atividades relacionados a polftica de comunicac;:oo do Conselho;

Promover 0 suporte administrativo e operacional ao funcionamento e a manutenc;:oo do
desempenho efetivo da cobertura de comunicac;:oo em atos, eventos, solenidades e
vjagens dos quais participe 0 Conselho;

Promover 0 levantamento de informac;:6es para elaborac;:oo de materias para
divulgac;:oo;

Realizar 0 planejamento e organizac;:oo dos eventos internos e externos do Conselho;

Coordenar 0 cerimonial e designar 0 Mestre de Cerimonias;
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Apuror, redigir e editor notfcias e informa<;oes da atualidade e outros text os de natureza
comunicacional pora divulga<;ao pel as midias impressas, eletronicas eon-line;

Buscor desenvolver estrotegias, criar releases, ortigos, notas, sugestoes de pautas,
contator jornalistas, ogendor entrevistas, convidor jornalistas pora eventos, sessoes,
cerim6nias e outros, fazer a clipagem das materias, reolizor media training, fazer relatorios
de atividades e de resultados;

Captor e editor informa<;oes no jornalismo on-line.

Contratar, com autoriza<;ao da presidencia, os servi<;os a serem prestodos por ogencias
ou veiculos de comunico<;ao e publicidade;

Cumprir e fozer cumprir as determina<;oes de superiores hierarquicos;

Col her suporte juridico junto ao Procurodor no divulgo<;ao de materias;

Estudor e propor medidas pora promo<;ao e valoriza<;ao do Conselho;

Atuor no pesquiso e eloboro<;ao das especifico<;oes, estudos preliminores, e termos de
referencio de contrato<;oes cujo objeto esteja vinculado a unidode de comunico<;ao;

Atuor no estruturo<;ao e sistemotizo<;ao do comunica<;ao interno e orgonizar e conservor
o orquivo jornolistico;

Fotografar e porticipor do edi<;ao de material fotografico;

Gerencior as atividades e divulga<;oes da TV, radio e outras midias de comunico<;ao;

Gerencior e assessoror os servidores e terceirizados sob sua subordino<;ao,
proporcionando 0 correto desenvolvimento dos trabalhos de comunica<;ao social e de
o<;oes institucionais;

Gerenciar os trobolhos sob suo responsabilidade, coordenando, assessorando e
determinando a realiza<;ao das atividades de comunica<;ao institucional e legal, de
cria<;ao e produ<;ao de noticias e redo<;oes jornolfsticas, de ocesso a informo<;ao e
tronsporencia, de audio, video e dos demais atividodes relacionadas com comunico<;ao
social;

Geror conteudo e acompanhamento de redes socia is e auxilior no apoio de iniciativas
que promovam 0 conhecimento e a cidadania;

Identificor informa<;oes, a<;oes, situa<;oes ou fen6menos com potencial editorial ou
jornalistico, organizondo-as e divulgondo-as, sempre que necessario;

Informar e esclarecer a opiniao publica a respeito das atividades do Conselho, i
utilizando para isso os veiculos de comunico<;ao e tecnicos de rela<;oes publicas;

Monter-se atuolizado em relo<;ao as tendencias e inova<;oes tecnologicas de sua area
de atuo<;ao e das necessidodes do setor/deportamento.

Redigir 0 informativo oficiol do Conselho e ocompanhar sua elabora<;ao nas empresas
contratadas, quando houver;

Resolver questoes, emitir poreceres e propor melhorias em sua area de atua<;ao;

Realizar outras torefas odministrativas e correlatas ao cargo por iniciativa propria ou que
Ihe forem atribuidos por superior.

Revisar textos a serem publicodos, atentando para as expressoes utilizadas, sintaxe,
ortografia e pontua<;ao, adequando a linguagem aos padroes gramaticais e de
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comunico<:;:ao e alertando 0 autor em relac;:ao a informac;:6es incoerentes, equivocadas
ou mal formuladas.

Realizar a difusao oral de acontecimentos ou entrevista pelo radio ou TV, no instante ou
no local em que ocorram.

Organizar a escala de horarios, compensac;:6es, ferias e licenc;:as de sua equipe de forma
que nao ocorra prejufzo aos servic;:os;

Organizar e consultor arquivos e banco de dodos, procedendo 6 pesquisa das
respectivas informac;:6es para elaborac;:ao de notfcias.

Zelar pela guarda, conservac;:ao, manutenc;:ao e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

Responder por todos os servic;:osde responsabilidade do respectiva gerencia;

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a criterio de seu superior;

Cumprir as diretrizes organizacionais;

Executar outras atividades inerentes 00 cargo.

OUTROS CONHECIMENTOS: Gestao de Comunicac;:ao no Administrac;:ao Publica;
Parcerias; Convenios; Gestao de Riscos; Legislac;:ao especifica; Conhecimentos em
informatica; Ferramentas de edic;:ao de imagem e vfdeo; Jornalismo, comunicac;:ao social
e marketing; Bom relacionamento e credibilidade com a imprensa; Ter domfnio do
escrita e do pesquisa; Domfnio do Lfngua Portuguesa; Microsoft Office; Ingles Desejavel.

HABILIDADES: Gestao de Processos, Visao Sistemica; Boa Comunicac;:ao; Objetividade;
Foco no Resultado; Criatividade, Inovac;:ao, Mediac;:ao de conflitos, Capacidade de
analise e interpretac;:ao; Capacidade de convencimento e negociac;:ao; Saber ouvir.

ATITUDES: Dinamismo; Etica; Otimismo Motivacional; Inteligencia Emocional; Bom
Relacionamento Interpessoal; Iniciativa; Assertividade; Objetividade; Sociabilidade;
Atenc;:ao distribuida; Atualizac;:ao; Comunicac;:ao.

TIPO DE PROVIMENTO: Livre Provimento e Exonerac;:ao.

NOTA: OrA) Arquiteto(a) e Urbanista que, eventualmente, seja investido no presente
cargo, nao estara no exercicio de atividade privativa.

Fim de Assessor de Comunicac;:ao.
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