
Da Assessoria de Comunicação Social
- ASCOM -

Art. 10. Ao Chefe da Assessoria de Comunicação Social compete:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela ASCOM;

II - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  da

Assessoria;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;

IV -  Exercer o controle de frequência dos servidores da Assessoria;

V - Gerir as questões administrativas da Assessoria;

VI - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informados sobre

todas e quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, relacionados à comunicação

social, no Âmbito da PR/DF.

VII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

VIII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

IX - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da

Coordenadoria;

X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Assessoria; e

XI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 11. Compete à Assessoria de Comunicação Social:

I - Coordenar,  orientar  e  desenvolver  campanhas  de  comunicação  e  divulgação

institucionais da PR/DF;

II - Orientar os setores na realização de campanhas de comunicação e divulgação  dos

atos de interesse da Instituição e de seu público;

III - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela chefia

imediata;

IV - Implementar  as  estratégias,  programas,  projetos  e  atividades  de  comunicação  da

Unidade, em consonância com a política de comunicação definida pelo Ministério Público

Federal para públicos externos e internos da Instituição;



V - Assessorar os membros e os servidores da Unidade em atividades de comunicação

social;

VI - Orientar, coordenar e efetuar contatos com a imprensa;

VII - Produzir material jornalístico sobre atividades da Unidade e divulgá-lo em veículos

internos e externos;

VIII - Organizar e difundir internamente informações administrativas e outras de interesses

de membros, servidores e prestadores de serviços;

IX - Acompanhar,  divulgar internamente e manter arquivo das notícias de interesse da

Unidade publicadas pela imprensa (clipping);

X - Manter registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na Unidade ou por

ela organizados;

XI - Gerenciar a Intranet e Internet da Unidade, em colaboração com a área de informática

e demais áreas;

XII - Coordenar eventos e visitas de interesse da Unidade, de acordo com as normas de

Cerimonial Público;

XIII - Trabalhar em coordenação com a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral

da República e com as Assessorias de Comunicação das demais Unidades do Ministério

Público Federal;

XIV - Coordenar  a atuação dos setores envolvidos na preparação da infraestrutura de

áudio e vídeo para eventos ocorridos na PR/DF, tais como reuniões, palestras e outras

atividades nos auditórios e gravações em geral; e

XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.
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