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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2017 

CONCURSO PÚBLICO 

 

O Presidente do Conselho Regional de Biologia - 1ª Região (SP, MT, MS) – CRBio-01, no uso 

de sua competência legal, torna  pública a retificação do Edital nº 01/2017 publicado em 

27/01/2017, Anexo II - Conteúdo Programático, Cargo: Analista/Jornalista, Conhecimentos 

Específicos, pag. 22, Onde se lê: “Teoria da comunicação. A questão da imparcialidade e da 

objetividade....Gerar produtos audiovisuais em especialidades criativas, como escrever originais 

ou roteiros para realização de projetos audiovisuais; adaptar originais de terceiros; redigir, 

produzir e executar a interpretação de materiais audiovisuais de conteúdo informativo, 

educativo, de orientação e mobilização social; planejar, orçar e produzir programas para serem 

gravados ou transmitidos; executar rotinas de criações audiovisuais, incluindo planejamento, 

seleção e edição de imagens e sons, redação e roteirização de produtos em diferentes suportes, 

gravações e montagens, entre outras atividades; conceber projetos de criação e produção 

audiovisual em formatos adequados a sua veiculação nos meios massivos, como rádio e 

televisão, em formatos de divulgação presencial, como vídeo e gravações sonoras, e em 

formatos típicos de inserção em sistemas eletrônicos em rede, como CD-ROM’s e outros 

produtos digitais; trabalhar em equipe com profissionais da área e interagir com áreas vizinhas à 

criação e divulgação audiovisual, como as novas mídias digitais; elaborar materiais de 

comunicação pertinentes a sua atividade com linguagem adequada aos diferentes meios e 

modalidades tecnológicas de comunicação, atentando para os diferentes níveis de proficiência 

dos públicos a que se destinam, entre outras atribuições inerentes à profissão.” Leia-se: “Teoria 

da comunicação. Teoria do Jornalismo. A questão da imparcialidade e da objetividade.... 

Produtos audiovisuais: elaboração de originais e roteiros. Técnicas de adaptação de originais de 

terceiros. Técnicas de redação, produção e execução de produtos audiovisuais de conteúdo 

informativo, educativo e de mobilização social. Noções sobre cores na comunicação impressa e 

digital. Princípios de planejamento, orçamento, produção e gravação de programas audiovisuais. 

Noções de arquitetura da informação na comunicação digital. Diagramação. Técnicas e 

elementos para captação, edição e emissão de imagens e sons. Técnicas de adaptação de roteiros 

para veiculação em diferentes suportes. Infografia. Técnicas de planejamento, criação e direção 

de programas para rádio e televisão.  Técnicas de planejamento, criação e direção de produtos 

para comunicação digital como CD, DVD e mídias digitais. Linguagem das mídias digitais. A 

linguagem adaptada aos diferentes públicos.” O Edital na íntegra, a presente retificação e 

demais informações encontram-se disponíveis nos sites  www.vunesp.com.br e 

www.crbio01.gov.br 
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