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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINII – RÁDIO E TELEVISÃO  

 CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 

 
AVISO N.º 01 - RETIFICAÇÃO 

 

O Presidente da Fundação Cultural Piratini – Rádio e Televisão, Pedro Luiz da Silveira Osório, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber, por este Aviso, da retificação de subitens do Edital em 
questão, considerando as alterações destacadas em fonte vermelha e sublinhada, conforme segue: 
 

Anexo I – Atribuições e Requisitos dos Empregos 
 

Os requisitos e atribuições dos empregos deste Edital são estabelecidos pela Lei Estadual n.º 14.420/2014 
conforme descrito a seguir: 

 
Emprego: Agente Operacional – Câmera 

Requisitos Ensino Médio e Registro Profissional de Radialista na função de Operador de Câmera, emitido pela 

Delegacia Regional do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego/MTE. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Operar e ajustar apropriadamente equipamentos de captação de áudio e vídeo de diferentes tecnologias para 
produtos audiovisuais, inclusive jornalísticos, documentais, educativos, institucionais, publicitários entre outros, 
sob orientação do diretor de imagens, produtor executivo, jornalista ou repórter, nas operações internas, externas 
e transmissões ao vivo;  
Operar e ajustar os acessórios necessários para a correta captação de áudio e vídeo; Participar de programas de 
treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evolução 
tecnológica das mídias. 

 

Emprego: Agente Operacional – Locutor Especializado 

Requisitos Ensino Médio e Registro Profissional de Radialista nas funções de Locutor Anunciador ou Locutor 

Noticiarista de Rádio ou Locutor Noticiarista de Televisão. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Anunciar intervalos e noticiários; produzir e editar programas e peças de áudio e vídeo ao vivo ou gravadas, em 
estúdio ou qualquer tipo de instalação onde a emissora realizar suas produções e coberturas, em qualquer outro 
tipo de conteúdo;  
Realizar entrevistas em outros formatos dramatizados ou não, quando necessário; Participar de programas de 
treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas. 

 

Emprego: Agente Operacional – Operador de Áudio  

Requisitos: Ensino Médio e Registro Profissional de Radialista na função de Operador de Áudio emitido pela 

Delegacia Regional do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego/MTE 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Operar mesa de áudio e periféricos de rádio ou televisão em estúdios ou externas; 
Executar veiculação dos programas gravados ou ao vivo de acordo com o roteiro preestabelecido; 
Manter níveis técnicos de som exigidos pelas emissoras; 
Orientar os locutores e os apresentadores nas transmissões de estúdio e externas; 
Operar microfone na captação de áudio nos eventos gravados ou transmitidos ao vivo; 
Participar de programas de treinamento quando convocado, além, de desempenhar atividades afins e correlatas, 
de acordo com a evolução tecnológica das mídias. 

 

Emprego: Agente Operacional – Programação 

Requisitos: Ensino Médio e Registro Profissional de Radialista na função de Coordenador de Programação ou 

Roteirista de Intervalo ou Operador de Controle Mestre emitido pela Delegacia Regional do Trabalho – Ministério 
do Trabalho e Emprego/MTE de acordo com a Lei 6615/78 e Decreto n° 84134/79. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Operar o controle mestre das emissoras; selecionar e comutar canais de alimentação, conforme roteiro de 
programação e intervalos;  
Matrizar chamadas, intervalos e programas nos servidores; 

EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR  MÉDIO /TÉCNICO 
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Acompanhar e conferir programação, segundo roteiros preestabelecidos;  
Coordenar as operações relativas à execução de programas gravados ou ao vivo;  
Preparar o roteiro de programação e os relatórios diários sobre as ocorrências;  
Coordenar as operações realizadas pelo controle mestre; 
Adequar o roteiro de chamadas e intervalos, para o cumprimento dos programas;  
Coordenar as transmissões de redes obrigatórias;  
Preparar os mapas e relatórios diários de acordo com as ocorrências do controle mestre;  
Construir o espelho diário da programação das emissoras; 
Participar de programas de treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas, 
de acordo com a evolução tecnológica das mídias. 

 

 
Emprego: Analista – Captação de Recursos e Projetos Culturais  

Requisitos: Graduação em Comunicação Social com habilitação Publicidade e Propaganda ou Relações 

Públicas ou Graduação em Administração. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Divulgar e promover a Fundação junto a empresas e instituições para obter recursos de apoio cultural e 
patrocínio aos projetos e programas das emissoras;  
Elaborar e executar agendas institucionais e comerciais a veículos de comunicação, agências de propaganda e 
entidades para buscar parcerias no desenvolvimento de projetos e eventos das emissoras;  
Analisar, avaliar e tabular dados de pesquisa de mídia, audiência, opinião e institucionais, quantitativas e 
qualitativas;  
Elaborar planos de mídia e projetos comerciais e institucionais atendendo as necessidades e solicitações das 
diversas áreas da Fundação, apresentando sugestões de viabilidade e parcerias, promovendo sua aplicação e 
acompanhando seu desenvolvimento;  
Participar de programas de treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas. 

 

Emprego: Analista – Publicidade 

Requisitos: Graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda ou Graduação em 

Design Gráfico. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Realizar campanhas internas e externas;  
Elaborar e desenvolver o planejamento estratégico de marketing;  
Propor e avaliar campanhas e ações em diversos meios;  
Criar e executar materiais de comunicação para diversas mídias;  
Exercer as funções de direção de arte e/ou designer gráfico e/ou redator;  
Criar e finalizar peças gráficas de comunicação, utilizando softwares de editoração e diagramação;  
Avaliar e acompanhar a produção gráfica de impressos; produzir textos para publicações institucionais, 
campanhas internas ou externas e peças para mídia impressa e eletrônica;  
Analisar, avaliar e tabular dados de pesquisas de mídia, audiência, opinião e institucionais, quantitativas e 
qualitativas;  
Participar de programas de treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas, 
de acordo com a evolução tecnológica das mídias. 

 

Emprego: Analista – Repórter de Rádio e Televisão 

Requisitos: Graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e/ou Registro Profissional de 

Jornalista, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego/MTE. 

Descrição Analítica das Atribuições: 

Acompanhar produção e edição da matéria;  
Apresentar sugestões quanto à manchete da matéria; 
Coletar dados e informações complementares no local da matéria ou na emissora;  
Colher notícias ou informações, preparando e redigindo matéria para divulgação;  
Coordenar as atividades da equipe de reportagem em trabalhos de externas;  
Elaborar relatórios de reportagens e redigir notícias;  
Executar as demais atividades atinentes à descrição legal do cargo;  
Fazer entrevistas e gravações no local, nos estúdios e por telefone;  
Informar a equipe de externa quanto à matéria a ser realizada; obter e tomar conhecimento da pauta de 
reportagem do dia;  
Realizar coberturas jornalísticas sob a coordenação do jornalismo e da chefia de reportagem; Participar da 

EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
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programação das emissoras;  
Tomar conhecimento dos principais assuntos do dia;  
Participar de programas de treinamento quando convocado, além de desempenhar atividades afins e correlatas. 

 

 
Anexo IV – Conteúdos Programáticos por Emprego 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ANALISTA – REPÓRTER DE RÁDIO E TELEVISÃO 

 

 
Conteúdos Programáticos: 

História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil. Legislação em comunicação social: Código de Ética do 
Jornalista e Legislação profissional do jornalista. Comunicação e tecnologia, globalização da comunicação e 
seus novos paradigmas. A Comunicação Social no âmbito da Constituição de 1988. Comunicação pública, 
estatal e privada. Ética e deontologia da comunicação. Responsabilidade social da mídia. Teorias da 
Comunicação. Teorias do jornalismo. Gêneros redacionais. Técnicas de entrevista, reportagem e redação para 
televisão, rádio e web. Acontecimento midiático e fato jornalístico. A produção da notícia: da pauta à edição. 
Webjornalismo, jornalismo colaborativo e interação com o público por meio das redes sociais. Transmissão e 
boletins ao vivo. Técnica e construção de reportagem. Assessoria de imprensa. Redação jornalística: gêneros 

de texto: a notícia e a reportagem; os diversos conceitos de notícia; estrutura da notícia. A linguagem 
jornalística: a objetividade do texto; a reportagem; os diversos tipos de entrevista; a redação nas entrevistas; 
pauta de imagem; produção de textos.Redação e produção em radiojornalismo: pauta, texto, técnicas de 
redação e entrevista jornalística no rádio; a reportagem radiofônica; diferentes estilos de noticiário radiofônico. 
Seleção e ordenação de informações: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, 
ineditismo ,Redação e produção em televisão: pauta, texto, técnicas de redação e entrevista jornalística na 
televisão; a reportagem televisiva; diferentes estilos de noticiário televisivo. Seleção e ordenação de 
informações: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo; edição de texto e 
imagem. Redação e produção na web: pauta, texto, técnicas de redação e entrevista jornalística na web; a 
reportagem na mídia eletrônica; roteiro e script de programas jornalísticos na web; uso de efeitos sonoros; 
edição de programas jornalísticos. Reportagem: linguagens e estilos jornalísticos; entrevista e reportagem 
(preparação e desenvolvimento); relação com o entrevistado; pesquisa, arquivo e fontes; critérios de seleção 
de notícias; a edição jornalística; acompanhamento da produção da reportagem. Conhecimentos Gerais: Inter-
relações e suas vinculações históricas de tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, 
transportes, política, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia, políticas públicas de comunicação. 
 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ANALISTA - JORNALISTA 

 

 
Conteúdos Programáticos: 

História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil. Legislação em comunicação social: Código de Ética do 
Jornalista e Legislação profissional do jornalista. Teorias da comunicação. Comunicação e tecnologia, 
globalização da comunicação e seus novos paradigmas. A Comunicação Social no âmbito da Constituição de 
1988. Comunicação pública, estatal e privada. Ética e deontologia da comunicação. Responsabilidade social da 
mídia. Teorias do jornalismo. Gêneros redacionais. Técnicas de entrevista, reportagem e redação para 
televisão, rádio e web. Acontecimento midiático e fato jornalístico. A produção da notícia: da pauta à edição. 
Webjornalismo, jornalismo colaborativo e interação com o público por meio das redes sociais. Transmissão e 
boletins ao vivo. Técnica e construção de reportagem. Assessoria de imprensa. Conhecimentos Gerais: Inter-
relações e suas vinculações históricas de tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, 
transportes, política, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia, políticas públicas de comunicação. 

 
 

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2014. 
 

Fundação Cultural Piratini – Rádio e Televisão  

 


