Concurso da Câmara da Prefeitura de Socorro
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 da Estância de Socorro
Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação organizacional
Comunicação interna
Assessoria de imprensa
Relações com a mídia
Comunicação digital

Novas tecnologias.

Publicações
Editoração e produção gráfica

Adobe PageMaker, AdobeInDesign.

Gestão de crises
Relações públicas
Marketing
Publicidade

Perfil da publicidade.

Jornalismo

As informações e a sua extensão: política editorial; editoriais
(tipos comuns e especiais).
Tipos de reportagem.
Modalidades de entrevista.
Titulação.
Edição: sistemas de fechamento, possibilidades técnicas (selos,
tarjas, infográfica, fios, olhos, olhos-legenda, textos-legenda,
ilhas, boxes, quadros, inserts fotográficos, retículas).
Perfil do jornalismo.
As diversas formas de jornalismo (online, radiojornalismo,
telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no
mundo global.

Mídia impressa
Telejornalismo

Telejornalismo.

Radiojornalismo

Radiojornalismo.

Mídias digitais

Jornalismo online.
O profissional de imprensa e as novas tecnologias.
Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias.

Redação jornalística

O texto jornalístico.

Fotojornalismo
Ética
História da mídia
Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo

Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação.

Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Legislação da comunicação

Constituição da República Federativa do Brasil.
Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de acesso à informação.

Língua portuguesa

Leitura e compreensão de texto.
Alfabeto e ordem alfabética.
Vogal e consoante: sílaba e tonicidade – separação silábica,
classificação das palavras quanto ao número de sílabas,
sinônimos e antônimos, acentuação, frases – afirmativa, negativa,
interrogativa e exclamativa.
Sinais de pontuação, ortografia, substantivo, singular e plural,
diminutivo e aumentativo, encontro vocálico e consonantal,
pronomes e verbos.

Informática

Domínio dos softwares Microsoft Office, Adobe Photoshop e
internet.
Conhecimentos linguísticos da norma padrão: sintaxe de
regência, emprego da crase, sintaxe de concordância – casos
gerais e especiais.
Colocação pronominal.
Emprego de pronomes de tratamento e outros.
Emprego dos tempos e modos verbais.
Coordenação e subordinação.

Raciocínio lógico

Raciocínio lógico.
Resolução de situações-problema.

O curso não aborda questões de matemática (somente raciocínio lógico)
Link edital: iscom.com.br/socorro

