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PROCESSO - 

INTERESSADO  CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO Criação do emprego de provimento em comissão de Coordenação 
de Comunicação 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSC Nº 710/2022 

 
 
Aprova a criação do emprego de provimento em 
comissão de Coordenador de Comunicação no 
âmbito do CAU/SC, e estabelece outras 
providências. 
 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os 
artigos 2º, 3º e 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 08 de 
dezembro, de forma virtual, nos termos da DPOSC nº 589/2021, e presencial, nos termos 
da Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a Proposta da Presidência de criação do emprego de provimento em 
comissão de Coordenador de Comunicação no âmbito do CAU/SC, pelos motivos a 
seguir elencados; 
 
Considerando a Deliberação Plenária CAU/SC nº 161, de 14 de julho de 2017, que 
“Regulamenta e disciplina os empregos públicos de provimento efetivo de carreira e de 
provimento em comissão, as vagas de estágios do CAU/SC, cria funções gratificadas, e 
estabelece outras providências”; 

 
Considerando o atual quadro de empregos públicos de provimento em comissão no 
CAU/SC; 
 
Considerando o trabalho desenvolvido pela Assessoria Especial da Presidência, com 
múltiplas funções, que envolvem a coordenação das atividades da assessoria de 
comunicação do CAU/SC, bem como apoiar a assessoria de imprensa na preparação de 
coletivas ou outros eventos de natureza similar; 
 
Considerando a demanda de coordenação específica das atividades de comunicação do 
CAU/SC, em especial em relação ao plano estratégico de comunicação, interlocução com 
agentes de comunicação, veículos, mídias sociais e outras formas e múltiplas 
plataformas; 
 
Considerando os princípios da publicidade e da eficiência na gestão pública, a 
obrigatoriedade da comunicação institucional efetiva com a sociedade, em especial os 
profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo, para o alcance da Visão e Objetivos 
Estratégicos do CAU/SC; 
 
Considerando que a iniciativa da proposta visa dar início a instituição de um setor 
específico de suporte aos trabalhos de comunicação institucional do CAU/SC; e 
 
Considerando a capacidade orçamentária e financeira para a criação desse cargo, 
aprovada para o orçamento de 2023 do CAU/SC; 



 

2-8 

 

Considerando a Deliberação COAF-CAU/SC nº 038, de 24 de novembro de 2022, que 
aprovou a proposta apresentada pela Presidência; 
 
Considerando especificamente o inciso XII do artigo 29 do Regimento Interno do 
CAU/SC, que prevê que compete ao Plenário do CAU/SC apreciar e deliberar sobre atos 
normativos relativos à gestão da estratégia econômico-financeira, da organização e do 
funcionamento do CAU/SC; 
 
Considerando a apresentação da proposta. 
 
 
DELIBERA:  
 
1 – Aprovar a criação do emprego de provimento em comissão de Coordenador de 
Comunicação no âmbito do CAU/SC, subordinado ao Assessor da Presidência, alterando 
o texto da Deliberação Plenária CAU/SC nº 161, de 14 de julho de 2017, que passaria a 
vigorar com a seguinte alteração: 
 

(...) 
Art. 4º. (...) 
IV – Coordenador de Comunicação (acréscimo) 
 
 
(...) 

 
Sessão VI 

Do Coordenador de Comunicação 
 

Art. 16. Poderá ser indicada pelo Presidente do CAU/SC para ocupar o emprego 
em comissão de Coordenador de Comunicação a pessoa que cumpra os seguintes 
requisitos mínimos: 
I – possua diploma de nível superior.  
II – possua carteira de habilitação nacional permanente, tipo “B”. 
Art. 17. O Coordenador de Comunicação do CAU/SC, subordinado à Assessoria da 
Presidência, tem por missão coordenar e orientar a equipe de Comunicação no que 
se refere às questões técnicas do dia a dia de trabalho, com base na legislação 
vigente, bem como nos procedimentos operacionais estabelecidos. 
Art. 18. Compete ao Coordenador de Comunicação do CAU/SC exercer as 
responsabilidades previstas no Anexo I desta Deliberação Plenária. 
(...) (acréscimo) 

 
 
2 - A carga horária do emprego de provimento em comissão de Coordenador de 
Comunicação será de 08 (oito) horas, cuja remuneração corresponderá ao cargo de 
Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação. 
 
3 - Aprovar a missão, responsabilidades e requisitos para o exercício do emprego de 
provimento em comissão de Coordenador de Comunicação, nos termos do anexo I desta 
proposta. 
 
4 - Que seja promovida a alteração do organograma e, de consequência, a 
atualização/alteração do regimento interno do CAU/SC, considerando o organograma se 
tratar de um seu anexo, nos termos do anexo II desta proposta. 
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5 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC. 
 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Florianópolis, 08 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  
Presidente do CAU/SC 

 

 
Publicada em: 13/12/2022. 
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ANEXO I 

“ANEXO III: MISSÃO DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, RESPONSABILIDADES E 

REQUISITOS PARA O SEU EXERCÍCIO 

(...) 

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO  

 

GERÊNCIA / DEPARTAMENTO: ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 

 

Data da última 

alteração: 

XX/XX/2022         

Missão do Cargo: 

Coordenar e orientar a equipe de Comunicação no que se refere às questões técnicas 
do dia a dia de trabalho, com base na legislação vigente, bem como nos 
procedimentos operacionais estabelecidos. 

 

Responsabilidades: 

 Fortalecer a marca do CAU/SC para que seja evidenciado ao ser citado como 
fonte ou referência para matérias jornalísticas, com a exposição da sua marca e 
aumentar sua credibilidade; 

 Coordenar e executar as comunicações relativas aos assuntos de interesse do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina– CAU/SC; 

 Organizar e acompanhar a pauta dos projetos e tarefas da equipe de 
Comunicação, buscando a melhor otimização dos trabalhos;  

 Realizar contato e acompanhamento dos trabalhos com agência de publicidade 
do Conselho;  

 Organizar e/ou executar a redação de documento institucional como ofícios, 
memorandos, quadros demonstrativos, relatórios, prestação de contas e 
outras atividades relacionadas com a comunicação;  

 Fazer entrevistas e redigir matérias de diversas ordens sobre o CAU/SC, suas 
ações, assuntos de interesse das profissões relacionadas ao Conselho; 

 Editar informativos eletrônicos e impressos, produzir conteúdo para materiais 
de apoio de divulgação (cartazes, folders, manuais e cartilhas);  

 Administrar o site do CAU/SC e atualizar notícias, produzir conteúdo para os 
veículos de comunicação institucional do CAU/SC;  

 Planejar, executar e avaliar as ações e programas de comunicação e divulgação 
do CAU/SC visando a obtenção de resultados, participar de grupos de estudo e 
discussão visando o aprimoramento da comunicação do CAU/SC quando 
convocado; 
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 Acompanhar execução de contratos de terceiros de serviços prestados para o 
CAU/SC na área de comunicação;  

 Cobrir eventos institucionais do Conselho e outros em âmbito nacional e 
estadual;  

 Executar atividades especializadas de nível superior, onde são exigidos 
análises, pareceres, estudos e operação de atividades inerentes ao Conselho, 
inclusive de caráter técnico profissional, de acordo com a sua formação 
profissional;  

 Proferir palestras a profissionais, empresas, leigos e instituições de ensino 
sobre assuntos relativos à comunicação do CAU/SC, quando convocado;  

 Atender demais demandas de gestão em atividades relacionadas à 
comunicação, quando solicitado;  

 Elaborar, quando solicitado por seu superior hierárquico, relatório, por 
período, de seus subalternos, para fins de melhor embasar a avaliação 
realizada pelo superior; 

 Prospecção, análise e monitoramento de informações do interesse do CAU/BR, 
CAU/SC e dos Arquitetos e Urbanistas; 

 Prospecção, análise e monitoramento de notícias na mídia impressa e 
eletrônica de interesse do CAU/SC; 

 Elaborar estratégias de comunicação junto aos jornalistas e veículos de 
comunicação; 

 Definir os veículos-alvo, as editorias ideais para cada projeto do Conselho e as 
ações que trarão melhores resultados; 

 Preparar releases e atender a imprensa quando demanda por entrevistados do 
CAU/SC; 

 Redigir matérias e artigos de diversas ordens sobre o CAU/SC, suas ações, 
assuntos de interesse das profissões relacionadas ao Conselho; 

 Selecionar as melhores pautas e enviá-las aos veículos; 

  Cobrir eventos institucionais do Conselho e outros em âmbito nacional e 
estadual; 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

Formação Ensino Superior Completo. 

Área de Estudo Diploma de nível superior em Comunicação Social 
(Jornalismo, publicidade e propaganda, produção 
multimídia, produção audiovisual), Relações Públicas 
e/ou áreas afins. 

Conhecimentos Informática (pacote Office); Arquitetura e Urbanismo; 
Gestão Pública; Comunicação Social; Planejamento 
Estratégico; Legislação, Resoluções e Normas do 
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CAU/BR. 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 

Humanas/Essenciais - Relacionamento Interpessoal 

- Comprometimento 

- Excelência no Atendimento 

- Eficiência  

Funcionais - Gestão de Pessoas 

- Gestão de Processos 
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ANEXO II 
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134ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

nº Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

1 Patrícia Figueiredo Sarquis Herden* - 

2 Anne Elise Rosa Soto   X 
 

    

3 Carla Rafaela Ebel       X 

4 Cláudia Elisa Poletto   X     

5 Eliane De Queiroz Gomes Castro X       

6 Gogliardo Vieira Maragno X       

7 Henrique Rafael De Lima  X       

8 Janete Sueli Krueger X       

9 José Alberto Gebara X       

10 Juliana Córdula Dreher de Andrade   X     

11 Larissa Moreira X       

12 Mariana Campos de Andrade X   
 

  

13 Maurício André Giusti X       

14 Rodrigo Althoff Medeiros  X       

15 Rosana Silveira       X 

16 Silvya Helena Caprario  X       

17 Suzana De Souza   
 

 X   

 

Histórico da votação: 
 
Reunião: 134ª Reunião Plenária Ordinária. 
 
Data: 08/12/2022. 
 
Matéria em votação: Item 6.4 - Criação do emprego de provimento em comissão de 
Assessor de Comunicação. 

 

*Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno 
CAU/SC) 

 
Resultado da votação: Sim (11) Não (02) Abstenções (01) Ausências (02) Total (16) 
 
Ocorrências: Não houve. 
 
Secretário da Reunião: Jaime Teixeira 
Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  

Condutora da Reunião: Presidente  
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
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