
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2014 

 

 

DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS NA TV PRINCESA  

 

O Diretor Superintendente da Fundação Cultural 

do Municipio de Varginha, no uso das atribuições que se  lhe são conferidas 

pelo Art. 12, inciso III, do Estatuto da instituição e, ainda, na condição de 

Diretor da TV Princesa e de Presidente do Conselho de Programação de Rádio e 

Televisão da Fundação Cultural do Municipio de Varginha.  

 

R E S O L V E : 

 

1 – Designar a Editora de Texto ÍRIS JATENE, 

servidora desta Fundação, lotada na TV Princesa, emissora integrante do 

Sistema de Comunicação Social da instituição, de natureza cultural e 

educacional, para exercer as atribuições a seguir indicadas e relacionadas:  

a) Representar o Diretor Superintendente / Diretor 

da TV Princesa nas atividades administrativas, técnicas e operacionais da 

emissora, sendo, no uso da presente delegação, o canal de comunicação entre a 

TV Princesa e seu quadro de servidores e o Diretor Superintendente da 

Fundação Cultural. 

b) Supervisionar e velar pelo cumprimento das 

normas e diretrizes emanadas do Conselho de Programação de Rádio e 

Televisão e da Fundação Cultural do Municipio de Varginha no que se refere às 

finalidades essencialmente culturais e educativas da TV Princesa, informando o 
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Diretor Superintendente dos eventuais desvios dos princípios éticos e morais 

previstos no Código Brasileiro de Telecomunicações e da Legislação pertinente. 

c) Pautar e acompanhar a execução do “Jornal da 

Cidade” e dos programas “Plugado”, “Momento Saúde” e “Conversa Franca”, 

articulando-se e interagindo com os servidores e profissionais da TV Princesa 

responsável pela produção e execução do jornal e dos programas acima 

referidos.  

d) Representar a TV Princesa na reunião técnica 

semanal das segundas-feiras, das 13h30 às 15h30, com o Diretor 

Superintendente da Fundação.  

2) A representação e delegação dos serviços 

prestados  pela servidora ora designada, não implicarão em custos adicionais no 

que se refere ao cargo para o qual foi nomeada através da Portaria nº 0165 / 

2013.  

3) Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data 

de sua assinatura e publicação, na mesma data, no site da Fundação Cultural do 

Município de Varginha.  

 

Varginha,  03 de fevereiro de 2014 

 

Prof. Francisco Graça de Moura 

Diretor superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha e  

Diretor da TV Princesa 


