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Cargo: JORNALISTA 

 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e 

notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos.   Fazer   

seleção,   revisão   e   preparo   definitivo   das   matérias jornalísticas   a   serem   divulgadas   

em   jornais,   revistas,   televisão,   rádio,   internet, assessorias   de   imprensa   e   quaisquer   

outros   meios   de   comunicação   com   o público. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

2. REQUISITOS: 

ESCOLARIDADE: Curso   superior   em   Jornalismo   ou   Comunicação   Social com 

habilitação em Jornalismo. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Decreto-Lei n. º 972, de 17 de outubro de 1969   -   

Dispõe   sobre   o   exercício   da   profissão   de   jornalista.   Decreto   n.º 83.284, de 13 de 

março de 1979 – Dá nova regulamentação do Decreto-Lei n.º 972, de 17 de outubro de 1969, 

que dispõe sobre o exercício da profissão   de   jornalista,   em   decorrência   das   alterações   

introduzidas   pela   Lei   nº 6.612 de 07 de dezembro de 1978. Registro no Conselho 

competente. 

 

ESTRUTURA DO CONCURSO: 

O concurso para este cargo constará de uma prova objetiva com 60 (sessenta) questões, cada 

uma valendo 2 (dois) pontos, num total de 120 (cento e vinte) pontos.  

A prova objetiva compreenderá: 30 questões de Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua 

Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo, 5 questões de Legislação e 5 

questões de Informática); e 30 questões de Conhecimentos Específicos. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Teorias da Comunicação: paradigmas históricos e contemporâneos. Teorias do Jornalismo. 

Teorias da Opinião Pública. Jornalismo, poder e espaço público. Jornalismo informativo, 

interpretativo e opinativo. Jornalismo especializado, em especial, Jornalismo Científico. 
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Conceitos de notícia e reportagem. Critérios de noticiabilidade. Fontes no jornalismo. História 

do jornalismo: aspectos teóricos e conceituais. A trajetória histórica do jornalismo no Brasil e 

suas articulações com a economia, a política e a cultura. Jornalismo pós-industrial. 

Tensionamentos contemporâneos e novas formas de produção jornalística. As novas 

tecnologias e sua relação com a produção e recepção da mídia. Código de Ética dos Jornalistas. 

Assessoria de imprensa e o paradigma midiático-jornalístico contemporâneo. Trajetória, 

aspectos teórico-conceituais, técnicas, produtos e serviços de assessoria de imprensa. A 

comunicação nas organizações: poder, cultura, identidade, posicionamento e imagem 

organizacionais. A comunicação organizacional, suas interfaces, potencialidades, públicos, 

produtos e ferramentas. Metodologia de planejamento estratégico, execução e avaliação de 

políticas de comunicação organizacional em instituições públicas, privadas e não-

governamentais. Características e potencialidades do jornalismo na web. Produtos, dinâmicas, 

conteúdos, gêneros e narrativas no webjornalismo. Jornalismo colaborativo e redes sociais 

digitais. Jornalismo digital em bases de dados. 
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