Concurso da Câmara de Ibirité
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 Ibirité, MG
Módulos do curso
Comunicação organizacional

Conteúdo programático do concurso
A relação entre os processos comunicacionais e os
desenvolvimentos sociais.

Comunicação interna
Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa

Relações com a mídia

Relacionamento com a mídia.

Comunicação digital

Publicações nas redes sociais e engajamento de audiência.
Transmídia.
Convergência de mídias.
Conhecimento em rede.
Estratégia de conteúdos.

Publicações

Publicações.

Editoração e produção gráfica
Gestão de crises
Relações públicas

Relações públicas.

Marketing
Publicidade
Jornalismo

Jornalismo e imprensa local.
Técnicas de reportagem, apuração e entrevista.
A questão da imparcialidade e da objetividade.
Os critérios de atualidade e relevância.
Critérios de noticiabilidade.
Gêneros jornalísticos para diferentes veículos e meios.

Mídia impressa

Gêneros jornalísticos na mídia impressa.

Telejornalismo

Gêneros jornalísticos no telejornalismo.

Radiojornalismo

Gêneros jornalísticos no radiojornalimo.

Mídias digitais

Jornalismo no meio digital.
Linguagem no jornalismo digital.
Técnicas de redação para web.

Redação jornalística

Gêneros e técnicas de redação jornalística.
Técnicas de redação para web.

Fotojornalismo
Ética

Ética jornalística.

História da mídia
Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo

A questão da imparcialidade e da objetividade.

Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Legislação da comunicação
Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos.
Tipos e gêneros textuais.
Coerência e coesão textual.
Texto e discurso.
Variedades linguísticas: linguagem informal x linguagem formal
Significação de palavras.
Sinonímia, antonímia, polissemia e ambiguidade.
Emprego dos sinais de pontuação e seus efeitos de sentido.
Morfologia: emprego, formação e classificação das palavras.
Concordância verbal e concordância nominal.
Regência verbal e regência nominal.
Sintaxe: estrutura da oração e do período composto.
Aspectos gerais da redação e da comunicação oficial.

Informática
Raciocínio lógico

Raciocínio lógico.
Associações lógicas. correlacionamento.
Sequências Lógicas.
Verdades e mentiras.
Proposições simples e compostas: conceito, negação, conectivos
lógicos, tabela-verdade e equivalências lógicas.

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

