Concurso da Câmara de Dourados, MS
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
Câmara Municipal de Dourados
Módulos do curso
Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Comunicação institucional.

Comunicação interna
Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.

Relações com a mídia

Relações com a mídia.

Comunicação digital

Redes sociais.

Publicações
Editoração e produção gráfica
Gestão de crises
Relações públicas
Marketing
Publicidade
Jornalismo

Jornalismo político.
Titulação, manchetagem, olho, retranca, suíte.
Edição.

Mídia impressa
Telejornalismo

Técnicas de redação de notícias para telejornalismo.
Técnicas de entrevista para programas jornalísticos de televisão.
Tipos de entrada do repórter em matérias de telejornalismo.
Ambiente, enquadramento e planos no telejornalismo.
Imagens de apoio no telejornalismo.
Planejamento de um telejornal.
Movimento de câmera, uso e tipos de microfones.
Modelos de lauda.
Tipos de matérias no telejornalismo.

Radiojornalismo

Técnicas de redação de notícias para radiojornalismo.
Técnicas de entrevista para programas jornalísticos de rádio.
Tipos de entrada do repórter em matérias de radiojornalismo.
Planejamento de um rádio jornal.
Tipos de matérias no rádio.

Mídias digitais
Redação jornalística

Redação jornalística.
Técnicas de redação de notícias para radiojornalismo e
telejornalismo.

Fotojornalismo
Ética
História da mídia

História do jornalismo no Brasil.

Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo

Teorias do jornalismo

Legislação da comunicação

Regulamentação da atividade profissional do jornalista e do
radialista.

Língua portuguesa

Leitura e compreensão de textos variados.
Modos de organização do discurso: descritivo, narrativo,
argumentativo.
Gêneros do discurso: definição, reconhecimento dos elementos
básicos.
Coesão e coerência: mecanismos, efeitos de sentido no texto.
Relação entre as partes do texto: causa, consequência,
comparação, conclusão, exemplificação, generalização,
particularização.
Conectivos: classificação, uso, efeitos de sentido.
Verbos: pessoa, número, tempo e modo.
Vozes verbais.
Transitividade verbal e nominal.
Estrutura, classificação e formação de palavras.
Funções das classes de palavras.
Flexão nominal e verbal.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, antítese, ironia.
Gradação, ênfase.
Acentuação.
Pontuação: regras, efeitos de sentido.
Recursos gráficos: regras, efeitos de sentido.

Informática

Modalidades de processamento.
Hardware: organização e arquitetura de computadores.
Software: software livre, software básico e utilitários, sistemas
operacionais.
Ambientes Windows XP/Vista/7/8.1/10BR e Linux.
Sistemas de arquivos.
Editores e processadores de textos.
Pacote MS Office 2013/2016/2019BR (Word, Excel, Powerpoint)
e LibreOffice 7.0
Criação e uso de planilhas de cálculos.
Criação e exibição de apresentações de slides.
Segurança de equipamentos, em redes, na internet e na nuvem.
Redes sociais e computação em nuvem.
Redes de computadores.
Internet x web.
Correio eletrônico, webmail.
Busca e pesquisa na internet.

Raciocínio lógico
O curso não aborda questões de noções de administração pública.
Link edital: iscom.com.br/dourados/

