Concurso do IPE Saúde
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 do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – JORNALISMO
Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

1ª parte
1 Comunicação organizacional

Comunicação organizacional.
Planejamento.

1ª parte
2 Comunicação interna

House organs

1ª parte
3 Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.
Mailling e clipagem.

1ª parte
4 Relações com a mídia

Relacionamento com imprensa.
Mídia training.
Coletivas de imprensa.
Press-kit.
Release.

2ª parte
5 Comunicação digital

Comunicação digital: textos para web, produção audiovisual
online e redes sociais.
Comunicação mediada pela internet.

2ª parte
6 Publicações

House organs.
Jornalismo empresarial.

2ª parte
7 Editoração e produção gráfica
2ª parte
8 Gestão de crises
3ª parte
9 Relações públicas

Cobertura de eventos.

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

4ª parte
13 Mídia impressa
4ª parte
14 Telejornalismo
4ª parte
15 Radiojornalismo

Jornalismo: linguagem jornalística, tipos e estrutura de textos
jornalísticos, recursos para narração de fatos, entrevistas,
reportagem, pauta, relacionamento com a fonte e ética
profissional.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

5ª parte
16 Mídias digitais

Produção audiovisual online.

5ª parte
17 Redação jornalística

Estrutura de textos jornalísticos.
Textos para web.

5ª parte
18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Conduta ética do assessor.

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

Teoria da Comunicação: paradigmas e teorias, comunicação de
massa, indústria cultural, estudos culturais, teoria da recepção e
comunicação mediada pela internet.

6ª parte
22 Teorias do jornalismo

Teoria da recepção.

7ª parte
23 Legislação da comunicação
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: RELAÇÕES PÚBLICAS
Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

1ª parte
1 Comunicação organizacional

Comunicação organizacional: teoria, conceitos, técnicas e
produtos.
Comunicação integrada.
Planejamento.
Instrumentos e/ou técnicas de comunicação.
Pesquisa de opinião.

1ª parte
2 Comunicação interna

Comunicação interna.

1ª parte
3 Assessoria de imprensa
1ª parte
4 Relações com a mídia
2ª parte
5 Comunicação digital

Plataformas digitais e mídias sociais.
Novas tecnologias de comunicação.

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

Comunicação em situações de crise.

3ª parte
9 Relações públicas

Produção e realização de Eventos.
Cerimonial e protocolo.

Partes e módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
Planejamento de Relações Públicas
Instrumentos e/ou técnicas de comunicação.
Públicos em Relações Públicas.
Teorias das Relações Públicas.

3ª parte
10 Marketing

Pesquisa de opinião.

3ª parte
11 Publicidade
4ª parte
12 Jornalismo
4ª parte
13 Mídia impressa
4ª parte
14 Telejornalismo
4ª parte
15 Radiojornalismo
5ª parte
16 Mídias digitais
5ª parte
17 Redação jornalística
5ª parte
18 Fotojornalismo
5ª parte
19 Ética

Ética.

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

Teorias da comunicação.
Teorias das Relações Públicas.

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

Legislação em comunicação.

JORNALISTA E RELAÇÕES PÚBLICAS
7ª parte
24 Língua portuguesa

Leitura e compreensão de textos: assunto, estruturação do texto,
ideias principais e secundárias, relação entre as ideias, efeitos de
sentido, figuras de linguagem, recursos de argumentação.
Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.
Coesão e coerência textuais.
Léxico: Significação de palavras e expressões no texto,
substituição de palavras e de expressões no texto.
Estrutura e formação de palavras.
Aspectos linguísticos: relações morfossintáticas.

Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial
vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme
Decreto 7.875/12).
Relações entre fonemas e grafias.
Flexões e emprego de classes gramaticais.
Vozes verbais e sua conversão.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento
indicativo de crase).
Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das
locuções conjuntivas e dos pronomes relativos.
Pontuação.
7ª parte
25 Informática

Conhecimentos do Sistema Operacional Microsoft Windows 10.
Programa Microsoft Word 2016.
Microsoft Excel 2016.
Google Chrome versão atualizada
Mozilla Firefox versão atualizada
Segurança da Informação.
Outlook Express.
Microsoft Outlook 2016.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Segurança da Informação: ameaças e proteção.

7ª parte
26 Raciocínio lógico

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer
a estrutura daquelas relações.
Diagramas lógicos.
Proposições e conectivos: conceito de proposição, valores
lógicos das proposições, proposições simples e proposições
compostas.
Operações lógicas sobre proposições: negação, conjunção,
disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional.
Construção de tabelas-verdade.
Tautologias, contradições e contingências.
Implicação lógica, equivalência lógica e Leis De Morgan.
Argumentação e dedução lógica.
Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas.
Quantificador universal, quantificador existencial e negação de
proposições quantificadas.
Argumentos Lógicos Dedutivos e argumentos categóricos.

O curso não aborda legislação geral nem matemática (somente raciocínio lógico)
Edital - https://iscom.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ipe-rs.pdf

