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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO 

 

 

EDITAL CRBio 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, para melhor entendimento da retificação do Edital 

CRBio nº 01/2017 publicado em 27/01/2017, no Anexo II - Conteúdo Programático, 

Cargo: Analista/Jornalista, Conhecimentos Específicos, pag. 22,  considerar o seguinte 

conteúdo: Teoria da comunicação. Teoria do Jornalismo. A questão da imparcialidade e 

da objetividade. Ética. Papel social da comunicação. Comunicação, conceitos, 

paradigmas, principais teorias. Novas tecnologias e a globalização da informação. 

Massificação versus segmentação dos públicos. Interatividade na comunicação. História 

da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil. Legislação em comunicação social: 

Código de Ética do Jornalista, Regulamentação da profissão de jornalista. 

Regulamentação versus desregulamentação: tendências nacionais e internacionais. 

Comunicação pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais 

de interação com cada público específico. Propriedade cruzada dos meios de 

comunicação. Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação: definição e elaboração de 

notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, release. 

Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, 

redação e edição. 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 

 

Eliézer José Marques 

Presidente do CRBio-01 
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