QUEM SOMOS
O CONRERP 2ª Região é uma autarquia federal, que integra o Sistema CONFERP (Conselho
Federal de Profissionais de Relações Públicas), e que tem por finalidade regular a profissão de
Relações Públicas dentro dos Estados de São Paulo e do Paraná.
Em mais de quarenta anos de atuação, o CONRERP/2ª tem primado pela qualidade dos seus
serviços e pelo merecido respeito à categoria. Mais do que um órgão puramente observador e
fiscalizador, este conselho regional trabalha, por meio da promoção de informação de qualidade, para
garantir condições justas de exercício da profissão e para proteger o mercado da atuação ilegal de
pessoas desqualificadas.
A Gestão Transparência (2019 - 2021) acredita que as ações dentro das IES são fundamentais
para aproximação com os universitários e o fortalecimento da profissão na sociedade, por isso tem
desenvolvido projetos específicos para o segmento.

MISSÃO
Promover a valorização da
profissão, oferecer
fiscalização para garantir o
comportamento ético da
atividade, sempre
assegurando o cumprimento
da legislação em vigência e
contribuir com a evolução
das Relações Públicas.

VISÃO
Ser referência como órgão
gestor e regulador da profissão
de Relações Públicas. Se
portando como a principal
organização fiscalizadora, em
sintonia com o futuro e com os
avanços da sociedade, zelando
pela excelência da atividade.

VALORES
Ética
Agir com justiça, integridade, respeito e
transparência, com lisura de conduta e
comportamento.

Justiça
Tratar todos de forma igualitária e com isenção.

Integridade:
Agir em benefício da sociedade, profissionais e
empresas registradas.

Respeito:
Obedecer às legislações vigentes, atuando
sempre com bom senso.

Transparência:
Oferecer ferramentas para constante avaliação da
atuação do Conselho.

PROPOSTA DO CONCURSO
O “RP pra quê?” vem com a proposta de trazer maior
visibilidade para o Relações Públicas, mostrando a importância
desse profissional dentro das empresas. Utilizando uma linguagem
acessível e prática, transmitindo quais funções o RP realiza junto às
organizações.
O concurso acontecerá inteiramente em ambiente virtual, e
poderão participar alunos dos cursos de RP de Instituições de
Ensino Superior que estejam dentro da área de atuação do
Conrerp 2ª Região (São Paulo ou Paraná).

COMO PARTICIPAR?
Vídeo com o participante
explicando o que faz um
Relações Públicas

Vídeo listado
como público

Ficha técnica
conforme
regulamento

Título do vídeo com o
nome do concurso

COMO VAI FUNCIONAR
1ª
FASE

2ª
FASE

PRÊMIOS

Cada participante publica o vídeo no seu próprio canal do
YouTube.
Os 30 vídeos com mais likes irão para a 2ª fase.

Os vídeos são encaminhados para o júri técnico para
avaliação e distribuição de pontos*.

Os autores dos DEZ vídeos com mais pontos serão
premiados com estágios nas empresas parceiras.
* Será produzido regulamento para o concurso.

FICHA TÉCNICA
O que deve estar na descrição do vídeo:
O link do vídeo no Youtube, para participação do
Concurso "RP pra quê?"

Candidato: Nome completo

Nome da Faculdade (Sigla da faculdade)

Semestre que está cursando

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI TÉCNICO

Qualidade
técnica

Criatividade

Linguagem
apropriada

Adequação
ao briefing
(um vídeo de até um
minuto explicando para
empresários sobre a
profissão de RP)

CRONOGRAMA

Divulgação do
“RP pra quê”
com inicio da
1 fase

Realização
fases 1 e 2

Objetivos Específicos
●

Aproximação com organizações/instituições co-irmãs do CONRERP.

●

Aproximação e articulação com a Academia (docentes e discentes).
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●
Articulação com as agências e departamentos de comunicação.
luctus.
●

Participação de profissionais de comunicação para o
desenvolvimento e a realização do concurso.

●

Interação do universitário com o mercado de trabalho.

Realização

Parceiros

