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SINDICATO DOS RADIALISTAS E PUBLICITARIOS DO ESTADO CE, CNPJ n. 07.340.029/0001-61, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ADERSON MAIA NOGUEIRA;

E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO NO ESTADO DO CEARA, CNPJ n. 
97.428.734/0001-08, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARMEN LUCIA ROCHA 
DUMMAR AZULAI;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 
2016 a 31 de dezembro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em empresas de 
Rádio e Televisão, com abrangência territorial em Fortaleza/CE. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 

Os pisos salariais da categoria profissional abrangida neste pacto obedecerão aos seguintes valores, 
vigentes a partir de 01/01/2016:

FAIXAS ATIVIDADES RMF DEMAIS MUNIC.
I Nível superior R$ 1.751,58 R$ 1.335,33
II Nível médio, produção, Locução, edição, 

oper.de câmera e sonoplastia.         
R$ 1.208,79    R$ 962,37

III Registros sonoros   R$ 962,37    R$ 954,60
IV Administração   R$ 954,60    R$935,73
V Serviços Gerais   R$ 922,41    R$ 922,41

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL. 

Os salários dos empregados nas emissoras de Rádio e Televisão no Estado do Ceará serão 
reajustados a partir de 1º de janeiro de 2016, pelo percentual de 11% (onze por cento), incidente 
sobre os salários de dezembro de 2015, estando repostas neste percentual as perdas inflacionárias 
do ano de 2015.

Page 1 of 12Mediador - Extrato Convenção Coletiva

19/06/2019



Parágrafo primeiro: Ficam assegurados a todos os empregados os aumentos reais e espontâneos 
concedidos no período acima, por promoções, equiparações salariais, méritos e enquadramentos de 
função.

Parágrafo segundo: As diferenças salariais dos meses de Janeiro a Abril de 2016.Serão pagas, a de 
janeiro em maio, a de fevereiro em junho, a de março em julho e de abril em agosto 2016.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - SALARIO DO SUBSTITUTO. 

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual, assim entendida aquela 
que perdurar por período não superior a 29 (vinte e nove) dias, o empregado que exercer 
a substituição fará jus a diferença entre o seu salário e o do substituído, excluídas as 
vantagens pessoais.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLÁUSULA SEXTA - HORAS EXTRAS. 

O serviço em horário extraordinário, com o que concordam as partes nos casos de eventualidade e 
necessidade, será pago com o acréscimo de 80% sobre o valor da hora normal, no caso da 1ª 
(primeira) hora, e de 100% (cem por cento) a partir da 2ª (segunda) hora extraordinária 
efetivamente trabalhada.

Parágrafo único: Poderá ser dispensado o acréscimo de salários se o excesso de horas em um dia 
for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de 90 (noventa) dias, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem 
seja ultrapassado o limite de 02 (duas) horas diárias além da jornada. Passado o período previsto 
sem que haja a devida compensação total das horas trabalhadas, a empresa efetuará o pagamento 
das horas trabalhadas com o adicional de serviço extraordinário correspondente.

OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE VIAGEM 

O profissional designado para realizar serviços, nas seguintes distâncias:

Origem                      Destino
RMF                                        Mais de 100 km além dos limites da RMF
Demais municípios                  Mais de 200 km do limite do município

receberá o equivalente a 10% (dez por cento) de seu salário por viagem, vantagem essa devida 
apenas quando o retorno ocorrer em dia diverso do da saída.

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos adicionais não isenta as empresas do pagamento das 
despesas de transporte e referentes a outras necessidades à realização do trabalho, o que deverá 
ser adiantado ao profissional quando de sua saída em viagem, para posterior acerto de contas ou 
garantido através de convênios pelo empregador.

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a remunerar como serviço extraordinário, 
conforme cláusula oitava desta CCT, as horas à disposição do empregador e excedentes ao tempo 
correspondente à jornada contratual de trabalho. 

Parágrafo Terceiro: A remuneração do adicional de viagmem e das horas extras, de que trata o 
parágrafo anterior, deverá ser paga juntamente com as demais verbas salariais do mês da 
prestação do referido trabalho.
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AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA OITAVA - TRANSPORTE 

As empresas concederão os vales-transporte solicitados pelos empregados, sempre com 
antecedência ao uso, tudo conforme a lei específica.

Parágrafo único: As empresas concederão transporte aos empregados que iniciarem ou concluírem 
sua jornada de trabalho entre as 22 horas de um dia e às 05 horas do dia seguinte, sendo, neste 
caso, desnecessário às empresas o fornecimento dos vales-transporte correspondentes e sendo-
lhes assistido o direito previsto na Lei do Vale-transporte em caso de fornecimento de transporte 
próprio.

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA NONA - ASSITÊNCIA MÉDICA 

As empresas se obrigam a manter convênios de assistência médica para seus empregados e a 
participar do custeio dos mesmos na proporção de 50% (cinqüenta por cento) da mensalidade 
básica.

AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ 

CLÁUSULA DÉCIMA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 

As empresas complementarão, pelo período compreendido entre o 16º (décimo sexto) dia e, no 
máximo, até o 90º (nonagésimo) dia de afastamento do empregado por doença, ocupacional ou 
não, ou acidente do trabalho, e gozando de qualquer dos benefícios previstos nestes casos pela 
Previdência Social, a diferença entre dito benefício e o salário que faria jus se trabalhando 
estivesse.

Parágrafo único - O benefício previsto nesta cláusula não tem natureza salarial para qualquer fim e 
atende o previsto na Lei 8.213, da Previdência Social.

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO CRECHE 

As empresas concederão auxílio creche ou celebrarão convênios com creches, a partir de janeiro de 
2016, objetivando atender os filhos naturais ou adotivos de suas empregadas, desde o nascimento 
até o mês de dezembro do ano em que a criança completar 06 (seis) anos de idade, nos seguintes 
limites, por criança:

- Nos municípios da RMF -                       R$ 341,00(Trezentos e querenta e um reais).

- Nos demais municípios do Estado -         R$ 171,00 (cento e  setenta e um reais)

Parágrafo único: As empresas que não firmarem os convênios previstos nesta cláusula ressarcirão 
os valores das mensalidades pagas pela empregada, mediante recibo, sem natureza salarial para 
qualquer fim.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO DE ACIDENTES 

As empresas farão seguro de acidentes pessoais para os seus empregados, sem qualquer ônus para 
os mesmos, visando garantir verba indenizatória, no valor de 03 (três) pisos salariais conforme a 
faixa em que estiver enquadrado o empregado, para os casos de morte ou invalidez, por acidente 
de trabalho, esta última observando a gradação fixada pela Previdência Social.
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Parágrafo único: Caso a empresa não mantenha a apólice prevista nesta cláusula, fica obrigada a 
arcar com os valores devidos, em caso de acidente sobre o qual sobrevenha morte ou invalidez por 
acidente de trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA NA HOMOLOGAÇÃO 

A homologação das rescisões contratuais será assistida pelo Sindicato da Categoria Profissional 
abrangida por esta Convenção Coletiva de Trabalho, independentemente da duração do contrato de 
trabalho do empregado, salvo no período de experiência.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ADAPTAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAS TECNOLOGIAS 

A Empresa que pretenda incorporar novas tecnologias deverá manter os empregados informados 
dos projetos em andamento, sendo que, a partir da incorporação dessas novas tecnologias, fica 
garantida a estabilidade no trabalho por 60 (sessenta) dias para os empregados eventualmente 
aproveitados.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESTABILIDADE EM FACE DE APOSENTADORIA 

Não serão dispensados os empregados que, contando com mais de 05 (cinco) anos de trabalho 
ininterrupto na mesma empresa, estiverem a 24 (vinte e quatro) meses do direito à aquisição do 
beneficio da aposentadoria por tempo de serviço em seus prazos mínimos (idade mínima e tempo 
de contribuição comprovados), desde que pré-avisado o empregador, não se estendendo esta 
garantia se ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo único: O empregado que, já tendo adquirido o direito a qualquer tipo de aposentadoria 
(especial, proporcional, integral, por idade, compulsória ou por invalidez) e não a tenha 
formalmente solicitado ao INSS, não poderá novamente usufruir o benefício da estabilidade 
previsto nesta cláusula.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados, os comprovantes de todo e qualquer 
pagamento a eles feitos, em papel timbrado que identifique a fonte pagadora e o empregado com a 
função exercida, individualizando ainda os proventos pagos e descontos efetuados, bem como 
discriminando o valor de recolhimento do FGTS do mês.

RELAÇÕES SINDICAIS 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS 

As empresas liberarão da prestação de serviços, sem prejuízo de sua remuneração mensal, 01 
(um) diretor do Sindicato representativo da categoria profissional signatário desta Convenção 
Coletiva de Trabalho, desde que por este oficialmente requisitado, não podendo ser liberado mais 
de 01 (um) diretor por grupo econômico.
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CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL 

O valor integral descontado do salário dos associados do Sindicato profissional signatário a título de 
mensalidade sindical será repassado pelas empresas ao citado Sindicato, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o desconto.

Parágrafo Primeiro: O não recolhimento da contribuição à entidade sindical até o prazo 
convencionado no "caput" desta cláusula, implica na incidência de juros de mora de 10% (dez por 
cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa administrativa prevista no artigo 553 da CLT 
e das cominações penais.

Parágrafo Segundo: A comunicação de novas associações, bem como o envio da autorização 
expressa, assinada pelo empregado, para o desconto nos salários, deverá ser feita até o dia 15 
(quinze) de cada mês, para que seja processado o desconto no mesmo mês. Em caso de atraso, a 
mensalidade sindical somente será descontada a partir do mês seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

As empresas se obrigam a descontar, no mês de maio de 2016, 1% (um por cento) do salário 
corrigido de seus empregados que sejam associados da entidade laboral signatária e beneficiados 
com esta Convenção Coletiva de Trabalho, em favor do Sindicato Profissional e a título de 
Contribuição Assistencial.

Parágrafo Primeiro - O recolhimento será feito pelas empresas diretamente à Tesouraria do 
Sindicato Profissional ou por depósito na conta corrente nº. 600.174-2, da agência 1369 do Banco 
do Brasil, até o 5º (quinto) dia após o desconto, remetendo-se o comprovante de depósito, 
conjuntamente com a relação de contribuintes e valores descontados ao Sindicato Laboral.

Parágrafo Segundo - O não recolhimento da contribuição à entidade sindical até o prazo 
convencionado no parágrafo anterior, implica na incidência de juros de mora de 10% (dez por 
cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa administrativa prevista no artigo 553 da CLT 
e das cominações penais.

Parágrafo Terceiro - O Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará compromete-se a enviar, 
até o dia 15 (quinze) de maio de 2016, a relação de associados da Entidade Laboral às respectivas 
empresas, para que as mesmas efetivem o desconto na folha de pagamento conforme previsto 
nesta cláusula e seus parágrafos.

Parágrafo Quarto - O desconto e o recolhimento da Contribuição Assistencial estão definidos 
conforme o que preceitua a Portaria nº 160, do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial no 
que determina o artigo 1º e o artigo 3º, (in totum), da citada portaria.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ARRENDAMENTO DE HONORÁRIOS 

A empresa que arrendar horários de sua programação a profissionais radialistas e/ou empresas 
produtoras de programas, fica obrigada a exigir do arrendatário, além do registro profissional de 
todos os participantes da programação do horário arrendado, além das competentes cópias das 
guias de recolhimento da Contribuição Sindical patronal e/ou profissional, sob pena de incorrer na 
multa prevista na cláusula DO DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO 
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Pela violação de quaisquer das cláusulas da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a parte 
infratora pagará multa equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), por cláusula 
descumprida e em favor da parte prejudicada.

Parágrafo único - Sendo empregado o infrator, a multa será reduzida à metade.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FUNÇOES 

O disposto na presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange todos os empregados ocupantes 
das funções regidas pelo Decreto 84.134, de 30 de outubro de 1979, conforme os títulos e 
descrições das funções em que se desdobram as atividades dos radialistas, a seguir relacionadas:

RÁDIO-TV FISCAL - Fiscaliza as transmissões ouvindo-as e vendo-as, elaborando o relatório 
seqüencial de tudo o que vai ao ar, principalmente a publicidade.

AUTOR-ROTEIRISTA - Escreve os originais ou roteiros para realização de programas ou séries de 
programas. Adapta os originais de terceiros transformando-os em programas.

DIRETOR ARTÍSTICO OU DE PRODUÇÃO - Responsável pela execução dos programas, supervisiona 
o processo de recrutamento e seleção do pessoal necessário, principalmente quanto à escolha dos 
produtores e coordenadores de programas. Depois de prontos coloca os programas à disposição do 
Diretor de Programas.

DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO - Responsável final pela emissão dos programas transmitidos pela 
emissora, tendo em vista sua qualidade e a adequação dos horários de transmissão.

DIRETOR ESPORTIVO  - Responsável pela produção e ransmissão dos programas e eventos 
esportivos. Desempenha, eventualmente, funções de locução durante referidos eventos. 

DIRETOR MUSICAL - Responsável pela produção musical da programação, trabalhando em 
harmonia com o produtor de programas na transmissão e/ou gravação de números e/ou 
espetáculos musicais.

DIRETOR DE PROGRAMA - Responsável pela execução de um ou mais programas individuais, 
conforme lhe for atribuído pela Direção Artística ou de Produção, sendo também responsável pela 
totalidade das providências que resultam na elaboração do programa deixando-o pronto a ser 
transmitido ou gravado.

ASSISTENTE DE ESTÚDIO - Responsável pela ordem e seqüência da encenação, de programa ou 
gravação dentro do estúdio, coordena os trabalhos e providencia para que a orientação do diretor 
de programa ou do diretor de imagens seja cumprida; providencia cartões, ordens e sinais dentro 
do estúdio que permitam emissão ou gravação do programa.

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - Responsável pela obtenção dos meios materiais necessários à 
realização de programas, assessora o coordenador de produção durante os ensaios, encenação ou 
gravação dos programas. Convoca os elementos envolvidos no programa a ser produzido.

OPERADOR DE CÂMERA DE UNIDADE PORTÁTIL DE EXTERNA - Encarrega-se da gravação de 
matéria distribuída pelo Supervisor de Operações, planifica e orienta o entrevistador, repórter e o 
iluminador no que se refere aos aspectos técnicos de seu trabalho. Suas atividades envolvem tanto 
a gravação como a geração de som e imagem, através de equipamento eletrônico portátil de TV.

AUXILIAR DE DISCOTECÁRIO - Auxilia o discotecário e o discotecário programador no desempenho 
de suas atividades. Responsável pelos fichários de controle, catálogos e roteiros dos programas 
musicais, sob orientação do discotecário e do discotecário programador. Remete e recebe dos 
setores competentes o material da discoteca, em consonância com o encarregado de tráfego. 
Distribui nos arquivos ou estantes próprias, os discos, fitas e cartuchos, zelando pelo material e 
equipamentos do acervo da discoteca. 

AUXILIAR DE OPERADOR DE CÂMERA DE UNIDADE PORTÁTIL DE EXTERNA - Encarrega-se do bom 
estado do equipamento e de sua montagem, e auxilia o operador de câmera na iluminação e na 
tomada de cena.
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CONTINUISTA - Dá continuidade às cenas de programas, acompanhando a sua gravação e 
providenciando para que cada cena seja retomada no mesmo ponto e da mesma maneira em que 
foi interrompida.

CONTRA-REGRA - Realiza tarefas de apoio à produção, providenciando a obtenção e guarda de 
todos os objetos móveis necessários à produção.

COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Responsável pela obtenção dos recursos materiais necessários à 
realização dos programas, bem como pêlos locais de encenação ou gravação, pela disponibilidade 
dos estúdios e das locações, inclusive instalação e renovação de cenários. Planeja e providencia os 
elementos necessários à produção juntamente com o produtor executivo, substituindo-o em suas 
ausências.

COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO - Coordena as operações relativas à execução dos programas; 
prepara mapas de programação estabelecendo horários e a seqüência da transmissão, inclusive a 
adequada inserção dos comerciais para cumprimento das determinações legais que regulam a 
matéria.

DIRETOR DE IMAGENS (TV) - Seleciona as imagens e efeitos que devem ser transmitidos e/ou 
gravados, orientando os operadores de câmeras quanto ao seu posicionamento e ângulo de 
tomadas. Coordena os trabalhos de som, imagens, gravação, telecine e efeitos, supervisionando e 
dirigindo toda equipe operacional durante os trabalhos.

DISCOTECÁRIO - Organiza e dirige os trabalhos de guarda e localização de discos, fitas e 
cartuchos, mantendo todo o material devidamente fichado para uso imediato pelos produtores.

DISCOTECÁRIO-PROGRAMADOR - Organiza e programa as audições constituídas por gravações. 
Observa o tempo e a cronometragem das gravações, bem como dos programas onde serão 
inseridas, trabalhando em estreito relacionamento com o discotecário e produtores musicais.

ENCARREGADO DE TRÁFEGO - Organiza e dirige o tráfego de programas entre praças, emissoras e 
departamentos, controlando o destino e a restituição dos programas que saírem, nos prazos 
previstos.

FOTÓGRAFO - Executa todos os trabalhos de fotografia necessários à produção e à programação; 
seleciona material e equipamento adequados para cada tipo de trabalho; exerce sua atividade em 
estreito relacionamento com o pessoal de laboratório e com montadores.

PRODUTOR EXECUTIVO - Organiza e produz programas de rádio e televisão de qualquer gênero, 
inclusive telenoticioso ou esportivo, supervisionando a utilização de todos os recursos neles 
empregados.

ROTEIRISTA DE INTEVALOS COMERCIAIS - Elabora a programação dos intervalos comerciais das 
emissoras, distribuindo as mensagens comerciais ou publicitárias de acordo com a direção 
comercial da emissora.

ENCARREGADO DE CINEMA - Organiza a exibição de filmes, assim como a sua entrega pelo 
fornecedor, verificando sua qualidade técnica antes e depois da exibição.

FILMOTECÁRIO - Organiza e dirige os trabalhos de guarda e utilização de filmes e videotapes, 
mantendo em ordem o fichário para uso imediato dos produtores.

EDITOR DE VIDEOTEIPE (VT) - Edita os programas gravados em videoteipes (VT).

COORDENADOR DE ELENCO - Responsável pela localização e convocação do elenco distribuição do 
material aos setores e figurantes e por todas as providências e cuidados exigidos pelo elenco que 
não sejam de natureza artística.

ENCARREGADO DO TRÁFEGO - Recebe, cataloga e encaminha ás respectivas seções o material do 
filme a ser dublado, mantendo os necessários controles. Organiza, controla e mantém sob sua 
guarda esse material em arquivos apropriados, coordenando os trabalhos de revisão e reparos das 
cópias.
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MARCADOR ÓTICO - Marca o filme, indicando as partes em que será dividido, numerando-as de 
acordo com a ordem constante no ?script?.

CORTADOR DE ÓTICO E MAGNÉTICO - Corta o filme nas partes marcadas, cola as pontas de 
sincronismo e faz os anéis de magnético; recupera o magnético para novo uso.

OPERADOR DE SOM DE ESTÚDIO - Opera o equipamento de som no estúdio: microfone, mesa 
eqüalizadora, máquina sincrônica gravadora de som e demais equipamentos relacionados com som 
e sua retranscrição para cópias magnéticas.

PROJECIONISTA DE ESTÚDIO - Opera projetor cinematográfico de estúdio de som, tanto nos 
estúdios de gravação como nos de mixagem.

REMONTADOR DE ÓTICO E MAGNÉTICO - Após a dublagem do filme, une os anéis de ótico e de 
magnético, reconstituindo o filme em sua forma original, fazendo a revisão da cópia de trabalho.

EDITOR DE SINCRONISMO - Opera a moviola ou equipamento correspondente, colocando o diálogo 
gravado em sincronismo com a imagem, revisando as bandas de música e efeitos.

CONTRA-REGRA / SONOPLASTIA - Faz a complementação dos ruídos e efeitos sonoros que faltam 
na banda do rolo de fita magnética com músicas e efeitos sonoros (ME).

OPERADOR DE MIXAGEM - Opera máquinas gravadoras e reprodutoras de som, mesa eqüalizadora 
e mixadora, passando para uma única banda de sons derivados das bandas de diálogo, M.E. e 
contra-regra, revisando a cópia final.

DIRETOR DE DUBLAGEM - Assiste ao filme e sugere a escalação do elenco para sua dublagem; 
esquematiza a produção; programa os horários de trabalho; orienta a interpretação e o sincronismo 
do Ator ou de outrem sobre a imagem.

LOCUTOR-ANUCIADOR - Faz leitura de textos comerciais ou não nos intervalos da programação, 
anuncia seqüência da programação, informações diversas e necessárias à conversão e seqüência da 
programação.

LOCUTOR-APRESENTADOR-ANIMADOR - Apresenta e anuncia programas de rádio e televisão 
realizando entrevistas e promovendo jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao 
estúdio ou auditório de rádio ou televisão.

LOCUTOR COMENTARISTA ESPORTIVO - Comenta os eventos esportivos em rádio ou televisão, em 
todos os seus aspectos técnicos e esportivos.

LOCUTOR ESPORTIVO - Narra e eventualmente comenta os eventos esportivos em rádio ou 
televisão, transmitindo as informações comerciais que lhe forem atribuídas. Participa de debates e 
mesas-redondas.

LOCUTOR NOTICIARISTA DE RÁDIO - Lê os programas noticiosos de rádio, cujos textos são 
previamente preparados pelo setor de redação.

LOCUTOR NOTICIARISTA DE TELEVISÃO - Lê os programas noticiosos de televisão, cujos textos 
são previamente preparados pelo setor de redação.

LOCUTOR ENTREVISTADOR - Expõe e narra fatos, realiza entrevistas pertinentes aos fatos 
narrados.

CABELEIREIRO - Propõe e executa penteados para intérpretes e participantes de programas de 
televisão, responsável pela guarda e conservação de seus instrumentos de trabalho.

CAMAREIRO - Assiste os intérpretes e participantes no que se refere à utilização de roupagem 
exigida pêlos programas, retirando-a do seu depósito e cuidando de seu aspecto e guarda até sua 
devolução. 

COSTUREIRO - Confecciona as roupas conformes solicitadas pelo figurinista, reforma e conserta 
peças, adaptando-as às necessidades da produção, faz os acabamentos próprios nas confecções.
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GUARDA-ROUPEIRO - Guarda e conserva todas as roupas que lhe forem confiadas, providenciando 
sua manutenção e fornecimento quando requerido.

FIGURINISTA - Cria e desenha todas as roupas necessárias à produção e supervisiona sua 
confecção.

MAQUILADOR - Executa a maquilagem dos intérpretes, apresentadores e participantes dos 
programas de televisão, responsável pela guarda e manutenção dos seus instrumentos de trabalho.

ADERECISTA - Providencia, inclusive confeccionando, todo e qualquer tipo de adereços materiais 
necessários aos cenários de acordo com as solicitações e especificações do setor competente, 
adequando as peças confeccionadas à linha do cenário.

CENOTÉCNICO - Responsável pela construção e montagem dos cenários de acordo com as 
especificações determinadas pela produção.

DECORADOR - Decora o cenário a partir da idéia preestabelecida pelo diretor artístico ou de 
produção. Seleciona o mobiliário necessário à decoração, procurando ambientá-lo ao espírito do 
programa produzido.

CORTINEIRO-ESTOFADOR - Confecciona e conserta as cortinas, tapetes e estofados necessárias à 
produção.

CARPINTEIRO - Prepara material em madeira para cenografia e outras destinações.

PINTOR - PINTOR ARTÍSTICO - Executa o trabalho de pintura dos cenários, de acordo com as 
exigências da produção ou a pintura artística dos cenários; prepara cartazes para utilização nos 
cenários; amplia quadros e telas; zela pela guarda e conservação dos materiais e instrumentos de 
trabalho, indispensáveis a execução de sua tarefa.

MAQUINISTA - Monta, desmonta e transporta os cenários, conforme orientação do cenotécnico.

CENÓGRAFO - Projeta o cenário, de acordo com o produtor e o Diretor de Programa, executa 
plantas baixa e alta do cenário; desenha os detalhes em escala para execução do cenário; indica as 
cores do cenário; orienta e dirige a montagem dos cenários e orienta o contra-regra quanto aos 
adereços necessários ao cenário.

MAQUETISTA - Desenha e executa maqueta para efeito de cena.

SUPERVISOR TÉCNICO - Responsável pelo adequado funcionamento de todos os equipamentos em 
operação, necessários às emissões, nas gravações, transporte e recepção de sinais e transmissões 
de uma emissora de rádio ou televisão.

SUPERVISOR DE OPERAÇÃO - Responsável pelo fornecimento à produção dos meios técnicos, 
equipamentos e operadores, a fim de possibilitar a realização dos programas.

OPERADOR DE ÁUDIO - Opera a mesa de áudio durante gravações e transmissões, respondendo 
por sua qualidade.

OPERADOR DE MICROFONE - Cuida da transmissão através de microfone dos estúdios ou externas 
de televisão, até as mesas controladoras, sob as instruções do diretor de imagens ou operador de 
áudio.

OPERADOR DE RÁDIO - Opera a mesa de emissoras de rádio. Coordena e é responsável pela 
emissão dos programas e comerciais no ar.

SONOPLASTA - Responsável pela realização e execução de efeitos especiais e fundos sonoros 
pedidos pela produção ou direção dos programas. Responsável pela sonorização dos programas.   

OPERADOR DE GRAVAÇÕES - Responsável pela gravação de textos, músicas, vinhetas, comerciais, 
etc., para ser utilizada na programação, encarregando-se da manutenção dos níveis de áudio, 
equalização e qualidade do som.
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OPERADOR DE CONTROLE MESTRE (MASTER) - Opera o controle mestre de uma emissora, 
seleciona e comuta diversos canais de alimentação, conforme roteiro de programação e comerciais 
preestabelecidos.

AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO - Presta auxílio direto ao iluminador na operação dos sistemas de luz, 
transporte e montagem dos equipamentos. Cuida da limpeza e conservação dos equipamentos, 
materiais e instrumentos indispensáveis ao desempenho da função.

EDITOR DE VIDEOTEIPE (VT) - Edita programas gravados em videoteipes; maneja as máquinas 
operadoras durante a montagem final e edição; ajusta as máquinas; determina, conforme 
orientação do diretor do programa, o melhor ponto de edição.

ILUMINADOR - Coordena e opera todo o sistema de iluminação de estúdios ou de externas, 
zelando, pela segurança e bom funcionamento do equipamento. Elabora o plano de iluminação de 
cada programa ou série de programas.

OPERADOR DE CABO - Auxilia o operador de câmera na movimentação e deslocamento das 
câmeras, inclusive pela movimentação dos cabos. Cuida da limpeza e manutenção dos cabos e 
outros equipamentos de câmera.

OPERADOR DE CÂMERA - Opera as câmeras, inclusive as portáteis ou semiportáteis, sob orientação 
técnica do diretor de imagens.

OPERADOR DE MÁQUINA DE CARACTERES - Opera a geração dos caracteres nos programas 
gravados, filmes, vinhetas, chamadas, conforme roteiro da produção.

OPERADOR DE TELECINE - Opera projetores de telecine, municiando-os de acordo com as 
necessidades de utilização; efetua ajustes operacionais nos projetores (foco, filamento e 
enquadramento).

OPERADOR DE VIDEO - Responsável pela qualidade de imagem no vídeo, operando os controles, 
aumentando ou diminuindo o vídeo e pedestal, alinhado as câmeras, colocando os filtros adequados 
e corrigindo as aberturas de diafragma.

OPERADOR DE VIDEOTEIPE (VT) - Opera as máquinas de gravação e reprodução dos programas 
em videoteipe, mantendo responsabilidade direta sobre os controles indispensáveis à gravação e 
reprodução.

ALMOXARIFE TÉCNICO - Controla e mantém sob sua guarda todo o material em estoque, 
necessário à técnica, organizando fichários e arquivos referentes aos equipamentos e componentes 
eletrônicos. Controla entrada e saída de material.

ARQUIVISTA DE TEIPES - Arquiva os teipes; zela pela conservação das fitas, áudioteipes e 
videoteipes; organiza fichários e distribui o material para os setores solicitantes, controlando sua 
saída e devolução.

MONTADOR DE FILMES - Responsável pela montagem de filmes. Faz projeções, corte e 
remontagem dos filmes depois de exibidos.

OPERADOR DE TRASMISSSOR DE RÁDIO - Opera transmissores de rádio para recepção geral em 
todas as freqüências em que operam os rádios comerciais e não comerciais. Ajusta equipamentos; 
mantém níveis de modulação; faz leituras de instrumentos; executa manobras de substituição de 
transmissores; faz permanente monitoração do sinal de áudio irradiado.

OPERADOR DE TRASMISSOR DE TELEVISÃO - Opera os transmissores ou os equipamentos da 
estação repetidora de televisão, efetua testes de áudio e vídeo com os estúdios, mantém a 
modulação de áudio e vídeo dentro dois padrões estabelecidos; faz leituras dos instrumentos e 
executa manobra de substituição de transmissores; aciona o gerador de corrente alternada, quando 
necessário; faz permanente monitoração dos sinais de áudio e vídeo irradiados.

TÉCNICO DE EXTERNAS - Responsável pela conexão entre o local da cena ou evento externo e o 
estúdio, a pontos intermediários ou locais de gravação designados.

TÉCNICO LABORATORISTA - Realiza os trabalhos necessários à revelação e cópia de filmes.
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SUPERVISOR TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Supervisiona os serviços dos técnicos laboratoristas; 
relaciona os filmes e fotos que estão sob responsabilidade do seu setor, anotando sua origem e 
promovendo a sua devolução. Supervisiona a conservação e estoque do material do laboratório.

DESENHISTA - Executa desenhos, contornos e letras necessários à confecção de ?slides?, vinhetas 
e outros trabalhos gráficos para a produção de programas.

ELETRICISTA - Instala e mantém circuitos elétricos necessários ao funcionamento dos 
equipamentos da emissora. Procede à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos 
instalados.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETROTÉCNICA - Realiza a manutenção elétrica dos equipamentos, 
cabine de força e grupos geradores de energia em rádio e televisão.

MECÂNICO - Executa a manutenção dos equipamentos mecânicos, inclusive motores; substitui ou 
recupera peças dos equipamentos. Responsável por instalação e manutenção mecânica de torres e 
antenas.

TÉCNICO DE AR CONDICIONADO - Realiza a manutenção dos equipamentos de ar condicionado a 
refrigeração dos ambientes nos níveis exigidos.

TÉCNICO DE ÁUDIO - Procede à manutenção de toda a aparelhagem de áudio; efetua montagens e 
testes de equipamentos de áudio, mantendo-os dentro dos padrões estabelecidos.

TECNICO DE MANUTENÇÃO DE RÁDIO - Responsável pelo setor de manutenção dos equipamentos 
de radiodifusão sonora, assim como todos os seus acessórios.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEVISÃO - Responsável pela manutenção dos equipamentos de 
radiodifusão sonora e de imagem, assim como de todos os seus acessórios.

TÉCNICO DE ESTAÇÃO RETRANSMISSORA E REPETIDORA DE TELEVISÃO - Faz a manutenção e 
consertos dos equipamentos de estação repetidora de televisão ou retransmissora de rádio, 
conforme orientação do operador da estação.

TÉCNICO DE VÍDEO - Responde pelo funcionamento de todo o equipamento operacional de vídeo, 
bem como pela instalação e reparos da aparelhagem, executando sua manutenção preventiva. 
Monta equipamentos, testa sistemas e dá apoio técnico à operação. 
OPERADOR DE GRUA - Opera maquinaria, como varas elétricas e cenográficas, cortinas, gruas, 
carrinhos sobre trilhos e mecanismos de efeitos especiais.

E os demais empregados nas emissoras de rádio e televisão no Estado do Ceará, à exceção das 
categorias diferenciadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO 

As partes convenentes e seus representados obrigam-se a cumprir o que ficar acordado após 
assinaturas de ambos os representantes dos sindicatos, independente do registro procedido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo Primeiro - Fica acordado entre as partes signatárias, mesmo em caso das próximas 
negociações não chegarem a bom termo nos prazos determinados por Lei e independentemente da 
instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho, o cumprimento de todas as cláusulas desta 
Convenção Coletiva de Trabalho até a conclusão das negociações ou publicação da decisão judicial.

Parágrafo Segundo - Todas as cláusulas desta Convenção têm vigência e seus reflexos são 
retroativos a 01 de janeiro de 2016.
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ADERSON MAIA NOGUEIRA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS RADIALISTAS E PUBLICITARIOS DO ESTADO CE 

CARMEN LUCIA ROCHA DUMMAR AZULAI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO NO ESTADO DO CEARA 

ANEXOS 
ANEXO I - LISTA DE PRESENÇA 

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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