Concurso da FHGV
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
https://iscom.com.br/cursonline/
Correlação entre as partes e os módulos do curso com o conteúdo programático do edital do
concurso da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV
Partes e módulos do curso
1ª parte
1 Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Opinião pública.

1ª parte
2 Comunicação interna
1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa, abordagem teórica e aplicação prática

1ª parte
4 Relações com a mídia

Press release.
Entrevista coletiva.
Relacionamento das fontes com os veículos de comunicação.

2ª parte
5 Comunicação digital

Dinâmica online, compartilhamento e interação com o público
por meio das redes sociais.

2ª parte
6 Publicações
2ª parte
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises

Gerenciamento de crise.

3ª parte
9 Relações públicas

Opinião pública.

3ª parte
10 Marketing
3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo

Prática jornalística em reportagem.
Critérios de importância na hierarquia dos acontecimentos.
Relacionamento das fontes com os veículos de comunicação.

4ª parte
13 Mídia impressa

Cobertura jornalística impressa (jornal)

4ª parte
14 Telejornalismo

Noções básicas de produção em televisão, incluindo texto e
captação.

4ª parte
15 Radiojornalismo

Noções básicas de produção e reportagem em rádio.

5ª parte
16 Mídias digitais
5ª parte
17 Redação jornalística
5ª parte

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Código de ética dos jornalistas brasileiros.
Questões éticas ligadas ao trabalho de uma assessoria de
imprensa.

6ª parte
20 História da mídia

História da comunicação no Brasil

6ª parte
21 Teorias da comunicação

Teorias da comunicação.
Papel social da comunicação.

6ª parte
22 Teorias do jornalismo

Teorias do jornalismo.

7ª parte
23 Legislação da comunicação

Legislação em comunicação social.
Legislação profissional do jornalista.

7ª parte
24 Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos.
Significado contextual e substituição de palavras e expressões.
Vocabulário.
Significação das palavras: sinônimas, antônimas e homônimas.
Pontuação.
Classes e formação de palavras.
Ortografia e acentuação.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
A oração e seus termos.
Flexão nominal e verbal.
Emprego de tempos, modos e vozes verbais.
Ocorrência de crase.
O uso dos porquês.
Emprego de conjunções, locuções conjuntivas e pronomes
relativos.
Colocação pronominal.

7ª parte
25 Informática
7ª parte
26 Raciocínio lógico
O curso não aborda os temas da legislação geral
Link para baixar o edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2020/02/FHGV.pdf

