Concurso da Prefeitura de Apucarana
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 do
Município de Apucarana
Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação organizacional

Comunicação pública.
Instrumentos de comunicação pública.
Planejamento na comunicação.
Comunicação e opinião pública.
Comunicação e política.
Comunicação, cidadania e interesse público.
Gestão de imagem institucional.

Comunicação interna

Veículos de comunicação interna (house organ, revista,
newsletter).

Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa (objetivos, técnicas, produtos e serviços,
resultados).
Assessoria de imprensa: implantação, planejamento estratégico,
produtos e serviços.
Relacionamento assessor e assessorado.

Relações com a mídia

Relacionamento com a mídia.
Relacionamento assessor imprensa/jornalista.
Produção de releases, comunicados e notas oficiais.
A notícia institucional.
Media training.
Press release.

Comunicação digital

Comunicação on-line
Cibercultura.
Utilização das redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Mídias sociais (wikis, blogs, podcasts, etc.).
Relacionamento nas redes sociais.
Novas tecnologias de comunicação: a internet como ferramenta
de comunicação.
Linguagem das mídias digitais.

Publicações

Veículos de comunicação internos e externos (house organ,
revista, newsletter).

Editoração e produção gráfica

Noções de produção gráfica e diagramação.

Gestão de crises

Gerenciamento de crise.

Relações públicas

A linguagem adaptada aos diferentes públicos.

Marketing
Publicidade

Publicidade do poder.

Jornalismo

Princípios gerais da pauta.
Critérios de noticiabilidade, seleção, redação e edição.
Produção da notícia.
A linguagem jornalística: estrutura, texto, lide, sublide, título e
entretítulo.

Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso
Gêneros jornalísticos para diferentes veículos e meios.
Técnicas de produção, apuração, entrevista, redação e edição de
textos jornalísticos para veículos impressos, rádio, televisão e
mídias digitais.

Mídia impressa

Veículos impressos.
Revistas e jornais diários.

Telejornalismo

Televisão.
Noções de captação e edição de imagens e sons para televisão.

Radiojornalismo

Rádio.

Mídias digitais

Mídias digitais.
Jornalismo no meio digital.
Linguagem das mídias digitais.

Redação

Gêneros de redação.
Lide, sublide

Fotojornalismo

Noções de fotografia e fotojornalismo tratamento de imagens.

Ética

Ética profissional.

História da mídia

História do jornalismo, televisão e rádio no Brasil.

Teorias da comunicação

Teorias da comunicação.
Papel social da comunicação.

Teorias do jornalismo

Teorias do jornalismo.

Legislação da comunicação

Legislação em comunicação social
Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº
7.724/2012).
A Comunicação na Constituição de 1988.
Direito de Resposta (Lei nº 13.188/2015).
Direitos de Imagem (Lei nº 9.610/98).

Língua portuguesa

Manual de Redação da Presidência da República.
Interpretação de texto.
Tipologia textual.
Figuras de linguagem.
Ortografia.
Norma culta.
Acentuação, pontuação e crase.
Novo Acordo Ortográfico.
Semântica, estrutura e formação das palavras, significado das
palavras de acordo com o contexto.
Gênero das palavras.
Singular e plural.
Sinônimos e antônimos.
Morfologia.
Classificação de palavras.
Flexão nominal e verbal.
Sintaxe.
Classificação dos termos da oração.
Regência nominal e verbal.

Coordenação e subordinação.
Fonologia.
Divisão silábica.
Informática

Noções básicas de informática: características e conceitos de
sistemas operacionais.
Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office.
Organização e manipulação de arquivos e pastas.
Conceitos e rotinas de backup.
Armazenamento de dados na nuvem.
Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares.
Conceitos de aplicativos desktop e web.
Pesquisa no Windows e na internet.
Procedimentos de segurança.

Raciocínio lógico

Raciocínio lógico.
Razões e proporções: grandezas proporcionais.

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

