
09/09/2019 – Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Assessor Executivo (III)

Acompanhar e articular processos internos e externos de interesse da diretoria da casa; Atender

demandas de consultoria e assessoramento técnico; e desenvolver outras atividades correlatas.

19/06/2019 a 09/09/2019 Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Diretor de Conteúdo e Programação

I - definir diretrizes e dirigir as atividades de planejamento e controle de produção, coprodução,

prospecção e aquisição de conteúdos artísticos para as plataformas TV, Rádio e Web.

II - supervisionar o alinhamento estratégico dos conteúdos de programação de TV e Web 

produzidos ou

contratados, segundo as diretrizes da Empresa;

III - definir diretrizes e dirigir as atividades de produção e programação da Rádio MEC;

IV - assegurar a identidade de programação e a estratégia de grade;

V - planejar, organizar, supervisionar, monitorar, controlar e avaliar a grade de programação 

nacional,

internacional e de rede das emissoras da EBC;

VI - elaborar projetos de cooperação nacional e internacional;

VII - propor diretrizes e estratégia de grade de programação, padrões estéticos e identidades do 

veículo

de TV e WebTV;

VIII - supervisionar as atividades de operação interna e externa dos veículos de televisão;

IX - executar parcerias na produção de conteúdo;

X - supervisionar a convergência de mídias para os veículos da EBC; e

XI - articular e alinhar as políticas necessárias para atuação em Rede junto ao governo, à 

sociedade e às

entidades representativas que se alinhem aos produtos e serviços da EBC.

30/04/2018 a 19/06/2019 Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Gerente Executivo da TV Brasil e Rede

I - planejar e controlar a execução da política de formação e expansão da Rede Nacional de 

Comunicação

Pública - RNCP/TV e Rede de WebTV para as plataformas da EBC;

II - orientar a elaboração de projetos de cooperação nacional e internacional alinhados com os 

assuntos

regulatórios nacionais, a gestão e as técnicas para operações em Rede de TV e Rede de WebTV;

III - acompanhar as ações sobre assuntos regulatórios e processuais da Agência Nacional de

Telecomunicações e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI;

IV - promover parcerias tecnológicas e de conteúdo que fortaleçam as operações em Rede de TV e 

Rede

de WebTV; e

V - fomentar a política de interatividade para colaborar com o aprimoramento e a inovação dos 

veículos

de TV e WebTV.

FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO ESCOLAR: Pós-Graduação Completa

Comunicação e Marketing

ÚLTIMAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

CURRÍCULO

CARGO COMISSIONADO: Gerente Executivo

CARGO EFETIVO: TCP/Programação

NOME: Vancarlos de Oliveira Alves MATRÍCULA EBC: 13992

IDENTIFICAÇÃO

LOTAÇÃO: Gerência Executiva de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação 

Pública



09/09/2019 – Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Assessor Executivo (III)

Acompanhar e articular processos internos e externos de interesse da diretoria da casa; Atender

demandas de consultoria e assessoramento técnico; e desenvolver outras atividades correlatas.

19/06/2019 a 09/09/2019 Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Diretor de Conteúdo e Programação

I - definir diretrizes e dirigir as atividades de planejamento e controle de produção, coprodução,

prospecção e aquisição de conteúdos artísticos para as plataformas TV, Rádio e Web.

II - supervisionar o alinhamento estratégico dos conteúdos de programação de TV e Web 

produzidos ou

contratados, segundo as diretrizes da Empresa;

III - definir diretrizes e dirigir as atividades de produção e programação da Rádio MEC;

IV - assegurar a identidade de programação e a estratégia de grade;

V - planejar, organizar, supervisionar, monitorar, controlar e avaliar a grade de programação 

nacional,

internacional e de rede das emissoras da EBC;

VI - elaborar projetos de cooperação nacional e internacional;

VII - propor diretrizes e estratégia de grade de programação, padrões estéticos e identidades do 

veículo

de TV e WebTV;

VIII - supervisionar as atividades de operação interna e externa dos veículos de televisão;

IX - executar parcerias na produção de conteúdo;

X - supervisionar a convergência de mídias para os veículos da EBC; e

XI - articular e alinhar as políticas necessárias para atuação em Rede junto ao governo, à 

sociedade e às

entidades representativas que se alinhem aos produtos e serviços da EBC.

30/04/2018 a 19/06/2019 Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Gerente Executivo da TV Brasil e Rede

I - planejar e controlar a execução da política de formação e expansão da Rede Nacional de 

Comunicação

Pública - RNCP/TV e Rede de WebTV para as plataformas da EBC;

II - orientar a elaboração de projetos de cooperação nacional e internacional alinhados com os 

assuntos

regulatórios nacionais, a gestão e as técnicas para operações em Rede de TV e Rede de WebTV;

III - acompanhar as ações sobre assuntos regulatórios e processuais da Agência Nacional de

Telecomunicações e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI;

IV - promover parcerias tecnológicas e de conteúdo que fortaleçam as operações em Rede de TV e 

Rede

de WebTV; e

V - fomentar a política de interatividade para colaborar com o aprimoramento e a inovação dos 

veículos

de TV e WebTV.


