Concurso da Câmara de Botucatu, SP
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 Botucatu
Módulos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação organizacional

Comunicação organizacional.
Comunicação política.
Comunicação pública e discurso político.
Opinião Pública.

Comunicação interna

Comunicação interna.

Assessoria de imprensa

Assessoria de imprensa.

Relações com a mídia

Relações com a mídia.

Comunicação digital

Comunicação institucional em redes sociais.

Publicações
Editoração e produção gráfica
Gestão de crises

Gestão de crises.

Relações públicas

Noções de relações públicas.

Marketing

Noções de marketing.
Noções sobre marketing político.

Publicidade

Noções de publicidade.

Jornalismo

Noções de jornalismo político.
Técnicas de entrevista.

Mídia impressa
Telejornalismo

Telejornalismo: tipos de matérias no telejornalismo.
Ambiente, enquadramento e planos no telejornalismo.
Modelos de lauda no telejornalismo.

Radiojornalismo

Radiojornalismo: tipos de matérias no radiojornalismo.
Modelos de lauda no radiojornalismo
Técnicas de redação de notícias para radiojornalismo.

Mídias digitais
Redação jornalística
Fotojornalismo
Ética

Ética no jornalismo.

História da mídia

História do jornalismo no Brasil.

Teorias da comunicação
Teorias do jornalismo

Teoria do jornalismo.

Legislação da comunicação

Regulamentação da atividade profissional do jornalista.

Língua portuguesa

Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção
comunicativa.

Estruturação e articulação do texto.
Significado contextual de palavras e expressões.
Pressuposições e inferências.
Ortografia.
Acentuação gráfica.
Classes de palavras, estrutura e formação de palavras.
Semântica.
Vozes do verbo.
Termos da oração.
Coordenação e subordinação.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Ocorrência de crase.
Pontuação.
Figuras de linguagem.
Vícios de linguagem.
Informática

Pacote Office 2016 (Word, Excel e Power Point).

Raciocínio lógico

Estrutura lógica de relações conflituosas entre pessoas, lugares,
objetos ou eventos fictícios.
Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais:
operações e problemas.
Razão e proporção.
Interpretação de gráficos e símbolos.

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

