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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE JORNALISMO

PROGRAMA DO CONCURSO

Projeto editorial de uma publicação impressa e digital e o público-alvo, a caracterização
editorial e visual, as normas da redação, a responsabilidade social e a ética jornalística.
A linguagem jornalística: correção, clareza, precisão e coerência
Fontes de pesquisa jornalística e critérios de avaliação de veracidade das informações
Reportagem; investigação, seleção de dados e citações
Perspectivas sociológicas, filosóficas e linguísticas do conceito de tecnologia
Convergência e conectividade digital, comunicação mediada por computador, mídias
digitais e redes sociais na internet, mídias colaborativas e de construção coletiva
Experiência do usuário: acessibilidade, usabilidade e navegabilidade no jornalismo
digital.
Análise e uso de diferentes recursos na produção jornalística (bancos de dados, redes
sociais, convergência de mídias) no jornalismo impresso e na internet
Narrativas multimidiáticas: interatividade, transmídia e jornalismo participativo.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

Projeto editorial de uma publicação impressa e digital
A linguagem jornalística
Fontes de pesquisa jornalística e critérios de avaliação de veracidade das informações
Reportagem; investigação, seleção de dados e citações
Perspectivas sociológicas, filosóficas e linguísticas do conceito de tecnologia
Experiência do usuário: acessibilidade, usabilidade e navegabilidade no jornalismo
digital
Narrativas multimidiáticas: interatividade, transmídia e jornalismo participativo.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Atuação com ênfase na Graduação (Curso de Jornalismo), preferencialmente nas
disciplinas de Jornalismo Impresso; Reportagem, Pesquisa e Entrevista; Oficina de
texto; Tecnologias digitais; Laboratório de Mídia Digital e Reportagem Multimídia,
Teoria do Jornalismo, dentre outras. O docente deverá estar habilitado, também, a
contribuir com a Pesquisa Científica em nível de Pós-Graduação, no desenvolvimento
de ações de extensão que tenham articulação com o Projeto Pedagógico do Curso de
Jornalismo.

