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EDITAL nº 04/2011 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2010 – CRM-PR, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
RETIFICAÇÃO 
 
O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná – CRM-PR, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 
matéria, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2010, de 15 de dezembro de 2010, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 
 
1. Alterar o item Conhecimentos Específicos para o cargo de Jornalista (cód. 400) do ANEXO II – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO, do Edital nº 01/2010 do Concurso Público 01/2010 – CRM-PR, excluindo o seguinte texto: “Lei de 
Imprensa”.  

2. O texto final passa a ter a seguinte redação: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
JORNALISTA: Compreensão de textos escritos em Língua em Línguas Espanhola, Inglesa e Francesa. Teoria da 
comunicação: a questão da imparcialidade e da objetividade; ética; papel social da comunicação; comunicação, conceitos, 
paradigmas, principais teorias; novas tecnologias e a globalização da informação. Legislação em comunicação social: Código 
de Ética do Jornalista, regulamentação da profissão de jornalista, Constituição da República (Título VIII, Capítulo V e suas 
alterações), Código Brasileiro de Telecomunicações, Código de Ética da Radiodifusão. Políticas da Comunicação: comunicação 
pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de interação com cada público específico. Técnicas de 
linguagem jornalística: comunicação para a mídia impressa e eletrônica, organização e convocação de coletivas, sugestão e 
desenvolvimento de pautas. Elaboração de materiais de divulgação: notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, 
pauta, informativo, comunicado, carta, relatório e anúncio. Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida, 
release, briefing, mídia training, edição e editoração de houseorgans. Técnicas de cerimonial e organização de eventos. 
Critérios de seleção, redação, revisão e edição. Técnicas de tradução e versão. Processo gráfico: conceito de editoração, 
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.  
 
Curitiba/PR, 02 de fevereiro de 2011. 
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