Concurso da Câmara de Rio das Pedras
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 Rio das Pedras
Módulos do curso
Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
Planejamento de comunicação organizacional.
Assessoria de comunicação: atribuições, estrutura e
funcionamento.
Comunicação dirigida.
Públicos de uma instituição.
Pesquisas de opinião e de mercado: pesquisas qualitativas e
quantitativas, amostragem, questionários, grupos de discussão,
grupos focais.

Comunicação interna
Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa: atribuições, estrutura e funcionamento.

Relações com a mídia

Relações com a mídia.

Comunicação digital

Novas tecnologias.

Publicações

Jornalismo empresarial e Institucional: conceito, técnicas e meios
de divulgação.

Editoração e produção gráfica
Gestão de crises
Relações públicas

Públicos de uma instituição.

Marketing

Marketing institucional.

Publicidade
Jornalismo

Jornalismo científico e jornalismo cultural.

Mídia impressa
Telejornalismo
Radiojornalismo
Mídias digitais

Redação jornalística
Fotojornalismo
Ética
História da mídia
Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo
Legislação da comunicação

Webjornalismo.
Jornalismo digital: propriedades e técnicas.
Perfil do jornalismo com o advento das novas tecnologias.

Língua portuguesa

Fonologia: classificação de fonemas, sílabas, encontros
vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica.
Ortografia: conceitos básicos, o alfabeto português, orientações
ortográficas.
Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação
gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, regras
básicas, regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais
seguidas de pronomes oblíquos.
Morfologia: estrutura e formação das palavras, conceitos básicos,
processos de formação das palavras, derivação e composição,
prefixos, sufixos, verbos regulares e irregulares, classes de
palavras. Sintaxe: termos essenciais da oração, termos integrantes
da oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações
subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal,
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso de próclise,
funções e emprego do que, e, se.
Problemas gerais da língua culta: o uso da crase, emprego dos
sinais de pontuação, interpretação e análise de textos.
Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras ou tropos,
figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe, vícios
de linguagem. Sinônimos, antônimos e parônimos; flexão do
substantivo e adjetivo, regência nominal e verbal

Informática

MS-Word 2007/2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle
de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto etc.
MS-Excel 2007/2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e
gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação
de dados etc.
Correio Eletrônico MS Outlook Express ou 2007/2010:
Configuração e uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos, catálogo de endereços, criação
de grupos etc.

Raciocínio lógico
O curso não aborda questões de matemática e atualidades
Link edital: iscom.com.br/pedras/

