
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 08/2015

Dispõe sobre o encaminhamento de 
demandas resultantes do Seminário
Modelo Institucional da EBC 

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no
uso de suas atribuições legais e considerando deliberação  do colegiado  tomada  na 58ª Reunião
Ordinária do Conselho Curador realizada no dia 07 de outubro de 2015,

RESOLVE:

Art.  1º -  Que  a  Diretoria  da  EBC deverá  criar  mecanismos  para  favorecer  as
diferenças  simbólicas e  estruturais  no que se refere à produção da EBC Serviços e das demais
diretorias  e  veículos  da  EBC, como  a  diferenciação  explícita  nas adesivagem dos  carros,  nos
uniformes  de  trabalho  dos  empregados  e  nas  logomarcas de  ofícios.  Fazer  todas  as  alterações
necessárias para deixar claro a diferença dos produtos que são produzidos por meio de prestação de
serviço evitando possíveis confusões com os veículos públicos da empresa. 

Art. 2º -  Que a Diretoria da EBC encaminhe ao Conselho Curador um projeto que 
defina estratégias, objetivos e diretrizes para cobertura colaborativa de jornalismo e dos demais 
tipos de programação, para a TV Brasil, para as Rádios EBC e para o Portal EBC.

Art. 3º – Solicitar informações para serem enviadas documentalmente ao Conselho 
Curador por até o prazo final de 04 de dezembro de 2015 a respeito das seguintes questões que 
seguem abaixo: 

a) Atribuições, custos,  receita, despesas e estrutura da EBC serviços, deixando claro 
o que são as estruturas compartilhadas entre a EBC e a EBC Serviços;

b) Cargos em Comissão e de livre provimento da EBC e EBC Serviços: 
• Quantos cargos comissionados existem na empresa e quais são estes cargos;
• Quantos desses cargos estão na área fim e quantos destes cargos estão na área 

meio;
• Quantos cargos comissionados são ocupados por funcionários do quadro, quantos

são ocupados por pessoas de fora (cedidos ou não);
• Quantos e quais os cargos são ocupados por pessoas do quadro (indicação de 



quantos são área meio e quantos são área fim);
• Quantos e quais os cargos que são ocupados por pessoas de fora da casa  

(indicação de quantos são área meio e quantos são área fim);
• Quantos e quais cargos comissionados são ocupados por mulheres, quantos/quais

são por homens, quantos/quais por negros, quantos/quais por indígenas, quantos 
e quais são ocupados por pessoas com deficiências;

• Quantos e quais cargos/função são ocupados por pessoas  jurídicas e/ou empresas
terceirizadas. 

c) Realização de Processos de Seleção Interno: quantos PSIs foram realizados, para
quais cargos e se todos os funcionários aprovados já estão exercendo as referidas
funções.

d) Série histórica sobre a formação da Rede Nacional de Comunicação Públicas que 
contenha as informações de quantas e quais as emissoras foram e são parceiras da 
EBC. 

e) Planejamento para a preservação do acervo da Rádio Nacional (RJ) e informações 
sobre a atual situação do Edifício A Noite, também do Rio de Janeiro.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília, 19 de outubro de 2015


