14

DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão de direção e serviço, diretamente, subordinado à Presidência, responsável pela atribuição de estabelecer as diretrizes de uma política global de comunicação para Assemblei Legislativa do Estado do Ceará.

14.1 DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Atribuições do Coordenador de Comunicação Social
I - Divulgar, através dos meios de comunicação, as atividades parlamentares, legislativas e administrativas da Assembleia, mediante autorização da Mesa
Diretora.
II - Cuidar da boa imagem do Poder Legislativo junto à sociedade, esclarecendo-a e informando-a.
III - Redigir matéria de interesse da Assembleia Legislativa para publicação
pelos meios de comunicação.
IV - Colaborar na organização dos programas sociais e culturais da Instituição,
mobilizando os órgãos de Imprensa para a cobertura dos eventos.
V - Atender aos profissionais da Imprensa, quando das solicitações de informação e de matérias para divulgação.
VI - Abrir espaços na mídia para a participação dos membros da Assembleia
Legislativa em debates e entrevistas, na programação das emissoras de rádio e televisão, bem como na imprensa escrita.
VII - Convocar a imprensa para a cobertura de eventos realizados na Assembleia
Legislativa, tais como: agências de notícias, rádio, jornal, revista, televisão e internet.

14.2 DA DIRETORIA DO NUCLEO DE TELEVISÃO
Órgão juridicamente vinculado à Coordenadoria de Comunicação, com recursos tecnológicos e humanos necessários à produção e a transmissão ao vivo, debates e entrevistas sobre assuntos de interesse público e coletivo em discussão e em
votação nas comissões e plenário.

14.2.1

Do Diretor do Núcleo de Televisão

Atribuições do Diretor do Núcleo de Televisão
I - Gerenciar o Núcleo de Televisão da Assembleia, oferecendo condições para
o seu bom desempenho.
II - Organizar a grade de programação da televisão, de acordo com as orientações do Coordenador de Comunição Social.

56

| Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

III - Elaborar estudos para dotar a TV de equipamentos necessários à sua finalidade.
IV - Elaborar o plano de mídia da TV.
V - Manter o controle dos servidores lotados em seu núcleo.
VI - Coordenar as reuniões de pauta.
VII - Organizar e fazer cumprir as normas de procedimento interno.
VIII - Planejar as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos da
Televisão.
IX - Representar a Televisão em solenidades e eventos oficiais.

14.2.2

Da Diretoria do Núcleo de Rádio

É uma emissora institucional que tem como objetivo transmitir as atividades
do Legislativo Estadual de forma simples e direta.
Atribuições do Diretor do Núcleo de Rádio
I - Gerenciar a elaboração de boletins diários de notícias referentes ao trabalho
parlamentar.
II - Cobertura das reuniões das Comissões Técnicas.
III - Transmissão das sessões plenárias ao vivo.

14.2.3

Da Agência de Noticias da AL

Juntamente com a TV Assembleia e a FM Assembleia integra o Complexo de
Comunicação do Poder Legislativo do Estado do Ceará, criado em 09 de fevereiro
de 2012. A Agência Assembleia soma-se à TV Assembleia e FM Assembleia na consolidação do Complexo de Comunicação do Poder Legislativo do Estado do Ceará.
Lançada em fevereiro de 2010, seu compromisso maior é contribuir com a transparência da atividade legislativa, a difusão dos trabalhos da Casa e estimular o compartilhamento das ações do Poder Legislativo cearense com a sociedade.
Por meio da Agência Assembleia, são disponibilizadas aos internautas informações, em tempo real, sobre os eventos e atividades da Casa. Matérias sobre os pronunciamentos dos parlamentares, reuniões das comissões, audiências públicas e a
gama de serviços prestados, como a programação do Centro Cultural do Parlamento
Cearense, atividades do Inesp, Universidade do Parlamento, Malce, dentre outros.
Instrumento ágil de comunicação do Poder Legislativo com a sociedade, a
Agência Assembleia, por meio da internet, oferece uma informação duradoura,
possível de ser acessada e reproduzida a qualquer dia, hora ou lugar.
Além do noticiário diário, são disponibilizados aos internautas o boletim eletrônico, banco de imagens, clipping eletrônico, mensageiro (envio dos informes

Manual de Competências dos Cargos de Direção e Assessoramento e de Provimento Interno |

57

sobre eventos da Casa via SMS), links para blogs sobre política e a enquete semanal,
possibilitando ao cidadão manifestar-se sobre assuntos em debate na sociedade.
A produção do noticiário é feita por uma equipe de 10 jornalistas, cinco estagiários, quatro editores, sete fotógrafos, quatro publicitários e cinco técnicos de
produção de clipping e apoio.
Produtos:
• Boletim Eletrônico - informativo com as matérias produzidas durante o
dia, enviado por e-mail no final do expediente, mediante cadastro realizado pelo
internauta.
• Clipping - seleção das notícias diárias sobre a Assembleia Legislativa e suas
atividades, que foram publicadas nos Jornais O Povo, Diário do Nordeste e O Estado.
• Banco de Imagens - arquivo com imagens das atividades da Casa, disponibilizados em média e alta resolução e liberado para reprodução desde que
citada a fonte.
• Sonoras de matérias da Agência com disponibilidade para download – o
internauta pode baixar o conteúdo, na íntegra e reproduzir essas gravações em
produção de matérias para rádios.
• Cadastro - espaço para os leitores se cadastrarem para recebimento do boletim eletrônico.
• Mensageiro - emissão por celular de informações sobre a agenda e atividades da Assembleia.
• Enquete semanal sobre temas em debate na sociedade.

14.2.4

Do Supervisor Técnico de Rádio e TV

Atribuições do Supervisor Ténico de Rádio e TV:
I - Manter os equipamentos de rádio e televisão em pleno funcionamento.
II – Planejar e supervisionar a manutenção preventiva dos equipamentos da
TV e da Rádio.
III – Elaborar o layout dos equipamentos da rádio e TV.
IV – Informar a seus superiores a necessidade de novos equipamentos.
V – Proceder ajustes em níveis de vídeos e áudio das emissoras para manter as
estações dentro das normas legais.
VI – Elaborar relatórios periódicos, informando a situação dos equipamentos
da TV e Rádio.
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14.2.5

Do Coordenador de Operação de TV

Atribuições do Coordenador de Operação de TV
I – Coordenar as operações relativas à execução dos programas, preparar os
mapas de programação, estabelecendo horários e a sequência das transmissões das
emissoras, inclusive a adequada inserção dos intervalos para cumprimento das determinações legais que regulamentam a matéria.
II – Coordenar, dentro de seu turno, a execução da programação, responsabilizando-se pelo cumprimento do roteiro e horário estabelecido.
III - Coordenar o horáro de entrada dos programas no ar, contatando com os
coordenadores das emissoras em rede.
IV - Executar ajustes corretivos, cortando ou acrescentando promocionais e chamadas da programação, quando necessário, conforme normas e critérios estabelecidos.
V - Conferir informações que possam alterar a programação recebida por
qualquer meio.
VI - Elaborar relatórios de ocorrências diárias e roteiros de programação.
VII - Operar mesa de corte do suíte de produção da emissora, coordenando o
trabalho dos operadores de câmera e repórteres cinematográficos, para a produção de programas em estúdio ou externas.
VIII – Prestar informações aos telespectadores e aos ouvintes sobre a programação, além de desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evolução tecnológica das mídias.

14.2.6

Do Repórter/Apresentador

Atribuições do Repórter/Apresentador
I - Apresentar, conduzir e anunciar programas de rádio e televisão, realizando,
quando for o caso, entrevistas ao vivo ou em gravações, preparando, anteriormente, ou utilizando textos fornecidos pela produção ou redação.
II - Participar, quando solicitado, da elaboração dos programas, buscando informações atinentes aos respectivos assuntos abordados, de acordo com orientação da produção ou redação.
III - Realizar a locução de textos institucionais, vinhetas, prefixos, chamadas e
outras informações atinentes à programação, durante a apresentação do programa.
IV - Executar as demais atividades atinentes à descrição legal do cargo, além
de desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evoluçõa tecnológica das mídias e dos processos de produção.
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14.2.7

Do Engenheiro Responsável TV e Rádio

Atribuições do Engenheiro Responsável TV e Rádio
I - Supervisionar os trabalhos técnicos de manutenção em equipamentos e sistemas na área de rádio e televisão.
II - Fazer uso de instrumentos de testes e de precisão na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas.
III - Dar assistência técnica para a compra e utilização de equipamentos e serviços.
IV - Executar desenho técnico.
V - Emitir relatórios, além de desempenhar atividades afins e correlatas, de
acordo com a evolução tecnológica das mídias.
VI - Manter em ordem a documentação da TV e Rádio dentro das normas expedidas pelo Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações.

14.2.8

Do Coordenador de Reportagem

Atribuições do Coordenador de Reportagem
I - Coordenar o Núcleo Cotidiano da TV Assembleia.
II - Coordenar, diariamente, reuniões de pauta.
III - Delegar aos produtores autonomia para organizar a pauta de suas matérias.
IV - Supervisionar as reportagens depois de produzidas.
V - Coordenar as equipes designadas para as matérias.
VI - Acompanhar, diariamente, a movimentação da Assembleia Legislativa.
VII - Encaminhar para edição as reportagens produzidas.
VIII - Supervisionar o controle das mídias.
IX - Disponibilizar as matérias, em tempo hábil, para exibição nos telejornais da Casa.
X - Supervisionar a produção do programa Questão de Ordem.

14.2.9

Do Coordenador de Documentário

Atribuições do Coordenador de Documentário
I - Orientar pautas e roteiros.
II - Supervisionar material na produção dos programas em andamento.
III - Conseguir autorização para o uso de imagens e depoimentos.
IV - Finalizar a edição dos programas produzidos pelo núcleo.
V - Coordenar reuniões para avaliação dos programas antes de serem exibidos.
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VI - Divulgar, na mídia, nas redes sociais e eventos, os programas do Núcleo de
Documentários da TV Assembleia.
VII - Liberar a inserção dos programas para página no youtube.

14.2.10 Do Coordenador de Redação
Atribuições do Coordenador de Redação
I - Apurar, pautar, reportar, redigir e ditar notícias e noticiários.
II - Coletar e checar informações por meio de leitura, pesquisa, entrevista e
outros recursos de apuração jornalística.
III - Construir relacionamento com fontes de informações nos diversos setores
da sociedade.
IV - Propor e elaborar pauta.
V - Realizar reportagens para a televisão, rádio, jornal e web (multimídia);
VI - Redigir textos jornalísticos e release.
VII - Apresentar notícias e noticiários.
VIII - Organizar e planejar coberturas jornalísticas.
IX - Trabalhar com acompanhamento, análise e seleção de matérias jornalísticas ou não, de mídias impressas, audiovisuais, inclusive web (multimídia), para
produção, formação, incremento e atualização regular do banco de notícias, como
clipping e outros produtos correlatos da Assembleia Legialtiva do Estado do Ceará,
além de desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evolução tecnológica das mídias.
X - Participar da programação da emissora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

14.2.11 Do Coordenador de Produção
Atribuições do Coordenador de Produção
I - Coordenar, dentro de seu turno, a execução da programação, responsabilizando-se pelo cumprimento do roteiro e horário estabecido.
II - Coordenar o horário de entrada dos programas no ar, contatando com os
coordenadores das emissoras em rede.
III - Executar ajustes conetivos, cortando ou acrescentando promocionais
e chamadas da programação, quando necessário, conforme normas e critérios
estabelecidos.
IV - Conferir informações que possam alterar a programação recebida por
qualquer meio.
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V - Elaborar relatórios de ocorrências diárias e roteiros de programação.
VI - Operar mesa de corte do suíte de produção da emissora, coordenando o
trabalho dos operadores de câmera e repórteres cinematográficos, para a produção de programas sem estúdio ou externas.
VII - Prestar informações aos telespectadores e aos ouvintes sobre a programação, além de desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evolução tecnológica das mídias.

15

DO INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ – INESP

Órgão técnico e científico de assessoramento de ações inovadoras à Assembleia
Legislativa com a finalidade de articular, de forma decisiva, sobre cidadania/diretrizes, conhecimento e inovação em prol do desenvolvimento do Estado do Ceará.

15.1 DO CHEFE DO INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ - INESP
Atribuições do Chefe do INESP
I - Planejar, implementar, administrar e avaliar as atividades do Instituto,
apoiando as Comissões Técnicas, com suporte informativo, para subsidiar a análise
de matérias de ordem orçamentária, financeira, tributária, meio ambiente, saúde,
educação e outras.
II - Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Diretor, prestando-lhe o
assessoramento necessário.
III - Mobilizar recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento
das atividades do INESP.
IV - Coordenar o trabalho dos servidores lotados no INESP, em consonância
com as normas legais estabelecidas nas políticas de pessoal da Assembleia.
V - Assinar convênios, contratos e demais instrumentos legais necessários à
operacionalização do programa anual de trabalho do INESP.
VI - Ordenar despesas de acordo com o orçamento anual do INESP, em conformidade com os procedimentos legais vigentes.
VII - Prestar contas ao Conselho Diretor, da execução orçamentária e programática do INESP.
VIII - Administrar o Memorial da Assembleia Legislativa, com o objetivo de
enriquecer, preservar e divulgar a história da Instituição.
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