Concurso da Prefeitura de Nobres, MT
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
Correlação entre os módulos e tópicos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso da Prefeitura
Municipal de Nobres
Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação institucional pública.
Comunicação
Comunicação organizacional Assessoria de comunicação interna e externa.
organizacional e
Planejamento e políticas de comunicação.
relações
Comunicação interna
Assessoria de comunicação interna.
públicas
Relações públicas

Assessoria de
Assessoria de imprensa
imprensa e
relações com a
mídia
Relações com a mídia

Comunicação
digital e
publicações
Marketing e
publicidade

Jornalismo,
redação e
fotojornalismo

Meios de
comunicação

Assessoria de imprensa.
Relacionamento com as fontes.
Produtos da assessoria de imprensa.
Atribuições do assessor de imprensa.
Assessoria de imprensa na administração pública.
Relacionamento com a imprensa.

Gestão de crises

Gerenciamento de crise.

Comunicação digital

Mídias digitais.

Publicações

Jornalismo organizacional.

Editoração e produção
gráfica
Marketing
Publicidade

Jornalismo

Características do jornalismo.
Gêneros.
Notícia: discurso da notícia, critérios de noticiabilidade.
Objetividade e interpretação do fato jornalístico.
Atualidades em jornalismo.
Linguagem jornalística.
Meios e veículos.
Técnicas jornalísticas: entrevista, estrutura da notícia, processos de
produção, edição e difusão de notícias para os meios impressos,
eletrônico e digital.
Jargões da área.
Jornalismo especializado: características; jornalismo e saúde,
jornalismo e educação.

Redação

Redação e estilo.

Fotojornalismo

Fotojornalismo.

Jornalismo impresso

Jornalismo impresso.
Mídia impressa.
Segmentação em mídia impressa.
Edição e difusão de notícias para os meios impressos.

Telejornalismo

Telejornalismo.
Segmentação em mídia eletrônica.
Mídia eletrônica.
Edição e difusão de notícias para os meios eletrônicos.

Radiojornalismo

Radiojornalismo.

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso
Mídia eletrônica.
Segmentação em mídia eletrônica.
Edição e difusão de notícias para os meios eletrônicos.

Ética e
legislação

Webjornalismo

Webjornalismo.
Mídia digital.
Segmentação em mídia digital.
Edição e difusão de notícias para os meios digitais.

Ética

Ética em jornalismo.
Código de ética dos jornalistas brasileiros.
Conduta ética e a informação.

Legislação da comunicação
Teorias da comunicação

Teorias e
história da
comunicação

Teorias do jornalismo

Teoria do jornalismo: conceitos
Agenda setting.
Newsmaking.
Gatekeeper.
Pensadores (teóricos)
Abordagens teóricas clássicas.

História da comunicação

História da imprensa no Brasil: evolução de linguagem e técnica,
personalidades.

Português e redação oficial

Leitura: compreensão e interpretação de variados gêneros
discursivos.
As condições de produção de um texto e as marcas composicionais
de gêneros textuais diversos.
Linguagem e adequação social: variedades linguísticas e seus
determinantes sociais, regionais, históricos e individuais; registros
formal e informal da linguagem; oralidade e escrita.
Aspectos linguísticos na construção do texto: fonética: prosódia,
ortografia.
Morfologia: formação, classificação e flexão das palavras.
Sintaxe: frase, oração, períodos compostos por coordenação e
subordinação, concordâncias verbal e nominal, regências verbal e
nominal, colocação pronominal, emprego de nomes, pronomes,
conjunções, advérbios, preposições, modos, tempos e vozes
verbais.
Semântica: polissemia, sinonímia, paronímia, homonímia,
hiperonímia, denotação e conotação, figuras de linguagem.
Textualidade: coesão, coerência, argumentação e intertextualidade.
Pontuação.

Noções de informática

Hardware: conceitos básicos, periféricos, meios de armazenamento
de dados, processadores.
Software: conceitos básicos, códigos maliciosos (malware) e
ferramentas de proteção (antimalware).
Microsoft Windows 10.
Editores de textos: LibreOffice Writer, Microsoft Word 2016.
Planilhas eletrônicas: LibreOffice Cale e Microsoft Excel 2016.
Internet: Conceitos básicos e segurança da informação.
Navegadores: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Conceito e uso de e-mail.
Busca na web.

Conhecimentos
básicos

Raciocínio lógico

O curso não aborda questões de legislação básica.
Link edital: iscom.com.br/nobres

