Concurso da Prefeitura de Esteio
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
https://iscom.com.br/cursonline/
Correlação entre os módulos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso da
Prefeitura Municipal de Esteio, RS
Módulos do curso
Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Planejamento.
Conduta ética do assessor.
Linguagem simples.

Comunicação interna
Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.
Clipagem.
Cobertura de eventos.

Relações com a mídia

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

Comunicação digital

Comunicação digital
Textos para web.
Produção audiovisual online.
Redes sociais.
Comunicação mediada pela internet.

Publicações

Jornalismo empresarial.
House organs.

Editoração e produção gráfica
Gestão de crises
Relações públicas

Cobertura de eventos.

Marketing
Publicidade
Jornalismo

Linguagem jornalística.
Recursos para narração de fatos, entrevistas, reportagem, pauta,
relacionamento com a fonte.

Mídia impressa
Telejornalismo
Radiojornalismo
Mídias digitais
Redação jornalística

Tipos e estrutura de textos jornalísticos.
Textos para web.

Fotojornalismo
Ética

Ética profissional.
Conduta ética do assessor.

Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

História da mídia
Teorias da comunicação

Teoria da comunicação: paradigmas e teorias.
Comunicação de massa
Indústria cultural.
Estudos Culturais.
Teoria da recepção.

Teorias do jornalismo

Teoria da recepção.

Legislação da comunicação
Língua portuguesa

Leitura e compreensão de textos
Léxico.
Aspectos linguísticos.
Ortografia.
Fonemas e grafias.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal .
Coordenação e subordinação.
Pontuação.

Informática

Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 10
Microsoft Word 2016
Microsoft Excel 2016
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, versões
atualizadas
Outlook Express e Gmail

Raciocínio lógico

Proposições e conectivos.
Operações lógicas sobre proposições.
Construção de tabelas-verdade.
Sentenças abertas.
Argumentos lógicos dedutivos.
Argumentos categórico.
Conjuntos numéricos.
Razões e Proporções.
Funções: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e
imagem.
Teorema de Tales.
Geometria plana.
Noções de geometria espacial.
Estrutura lógica de relações arbitrárias.

O curso não aborda questões de legislação geral nem matemática (somente raciocínio lógico)
Link edital: https://iscom.com.br/esteio/

