Concurso da Câmara de Monte Sião
Curso on-line Concurso de Comunicação Social
Correlação entre os módulos e tópicos do curso com o conteúdo programático do edital do concurso da Câmara
Municipal de Monte Sião, MG
Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso

Comunicação
Comunicação organizacional Métodos e técnicas de pesquisa.
organizacional e
Comunicação interna
Canais e estratégias de comunicação interna.
relações
Relações públicas
públicas
Assessoria de imprensa
Assessoria de
imprensa e
relações com a
mídia
Relações com a mídia

A produção da notícia e as rotinas da assessoria de imprensa.
O papel do assessor.
Produtos de uma assessoria de imprensa.
Notícia institucional.
Atendimento à imprensa.
Pauta, releases e artigos.
Comunicado, release.
Pauta institucional.
Organização de entrevistas.

Gestão de crises
Comunicação digital

Publicações

Publicações jornalísticas empresariais: planejamento, conceitos e
técnicas.
Informativo.
Jornalismo institucional.
Notícia institucional.
Atribuições, organização, estrutura e funcionamento.

Editoração e produção
gráfica

Processo gráfico: conceito de editoração e preparação de originais.
Projeto gráfico.
Tipologia: caracteres e medidas, justificação, mancha gráfica e
margens.
Diagramação e retrancagem: composição, impressão.
Planejamento editorial: ilustrações, cores, técnicas de impressão,
redação do texto, visual da publicação.

Comunicação
digital e
publicações

Marketing e
publicidade

Marketing
Publicidade

Anúncio.
Briefing em texto e em imagem.

Jornalismo

Definição e elaboração de notícia, reportagem, entrevista, editorial,
crônica, coluna, pauta.
Estrutura e processo de construção da notícia.
Jornalismo e meios de comunicação de massa.
Veículos de comunicação de massa no Brasil: estrutura e
funcionamento.
Características, linguagens e técnicas de produção, apuração,
entrevista, redação e edição para jornal, revista, rádio, internet, TV
e vídeo.
As condições de produção da notícia.
Critérios de seleção, redação e edição.

Jornalismo,
redação e
fotojornalismo

Redação

Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida.
Gêneros de redação.
Princípios e orientações gerais para redigir um texto jornalístico.
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Fotojornalismo

Meios de
comunicação

Ética e
legislação

Jornalismo impresso

Imprensa escrita.
Notícia na mídia impressa.

Telejornalismo

Notícia na mídia eletrônica.

Radiojornalismo

Notícia na mídia eletrônica.

Webjornalismo

Webjornalismo.
Notícia na mídia digital.

Ética
Legislação da comunicação
Teorias da comunicação

Teorias e
história da
comunicação

Teorias do jornalismo
História da comunicação

História dos veículos de comunicação de massa no Brasil.
História do jornalismo institucional.
História das publicações jornalísticas empresariais.

Português e redação oficial

Leitura e interpretação de texto.
Noções gerais de gramática.
Fonologia, ortografia, acentuação gráfica, estrutura e formação de
palavras.
Verbos: tempo, modo, cargo.
Substantivos: classificação e cargo, flexão de gênero, número e
grau, formação e análise.
Adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções
adjetivas, flexões.
Advérbios: classificação, flexão, grau, numeral.
Pronomes: conceito, classificação, preposição, conjunções,
interjeições.
Sintaxe: frase, oração, período, pontuação, tipos de frases,
complementos verbais e nominais, vozes verbais, orações
subordinadas, orações coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal.
Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões,
crase.
Derivação prefixal e sufixal.
Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos: figuras
de linguagem, de palavra, de pensamento, significação das palavras
e vícios de linguagem.

Noções de informática

Noções de sistema operacional Windows.
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft
Office).
Redes de computadores.
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
internet e intranet.
Sítios de busca e pesquisa na internet.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas.
Segurança da informação.
Procedimentos de segurança.
Noções de vírus, worms e pragas virtuais.
Engenharia social, phishing, smishing e outros golpes.
Procedimentos de backup.

Conhecimentos
básicos

Módulos

Tópicos do curso

Conteúdo programático do concurso
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).

Raciocínio lógico

Razão e proporção.
Grandezas proporcionais.
Função logarítmica.
Análise combinatória.
Probabilidade.
Geometria analítica, espacial e plana.

O curso não aborda questões de matemática (somente raciocínio lógico) nem sobre o regimento interno da Câmara.
Link edital: iscom.com.br/siao

