Concurso da SAAE Atibaia
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 Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE (SP)
Partes e módulos do curso
1ª parte
1 Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Comunicação organizacional

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

Assessoria de imprensa: funções e objetivos.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Relações com a mídia.

2ª parte
5 Comunicação digital

Novas tecnologias da comunicação.

2ª parte
6 Publicações
2ª parte
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises
3ª parte
9 Relações públicas
3ª parte
10 Marketing
3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo

Critérios de seleção, redação, pesquisa e edição jornalísticas.
A produção da notícia: pauta, apuração, redação e edição.
Vocabulário específico da profissão.
Jornalismo e interesse público.

4ª parte
13 Mídia impressa

Linguagem jornalística para mídia impressa.

4ª parte
14 Telejornalismo

Linguagem jornalística para mídia eletrônica.

4ª parte
15 Radiojornalismo

Linguagem jornalística para mídia eletrônica.

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

Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide
invertida.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Ética em jornalismo.

6ª parte
20 História da mídia
6ª parte
21 Teorias da comunicação

Conceitos básicos da teoria da comunicação.

6ª parte
22 Teorias do jornalismo
7ª parte
23 Legislação da comunicação

Legislação em jornalismo.

7ª parte
24 Língua portuguesa

Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação
de texto.
Conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e
aplicação da ortografia oficial.
Acentuação gráfica.
Pontuação.
Classes gramaticais.
Concordância verbal e nominal.
Pronomes: emprego e colocação.
Regência nominal e verbal.

7ª parte
25 Informática
7ª parte
26 Raciocínio lógico
Link para baixar o edital: https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2020/03/SAAEAtibaia.pdf

