Correio Braziliense lança segunda edição do Calendário de Concursos
Brasília, 23/04/2009 – O Correio Braziliense lança, em 27 de abril, a segunda edição do
“Calendário de Concursos”, que virá encartado em toda a tiragem do jornal (assinaturas e
vendas avulsas – aproximadamente 55 mil exemplares). Criado especialmente para quem
sonha em conquistar uma vaga nos disputados concursos públicos, o calendário tem o
objetivo de facilitar a vida dos concurseiros e ajudá-los a se organizarem melhor em meio a
maratona de provas. Uma das novidades do projeto é a veiculação de um Suplemento no
dia seguinte ao encarte do calendário (28/04), em que o leitor encontrará algumas
questões das principais provas dos últimos concursos, além de dicas de português e de
como se preparar para as avaliações.
A campanha de comunicação tem como conceito “Não era só você que estava se
preparando nesses últimos meses. Novo Calendário de Concursos. Agora maior e mais
completo” e traz a imagem do calendário aplicado na ilustração de um corpo musculoso
fazendo exercícios físicos. Até a data de encarte da peça estão programados anúncios no
Correio Braziliense, Sky expansível no CorreioWeb e testemunhais de 30” na rádio Clube
FM, além de cartazes nos pontos de venda.
Sobre o calendário
A segunda edição do “Calendário de Concursos” cresceu tanto em tamanho, passou do
formato A4 para o A3, como em conteúdo. Isto porque, além das datas de provas e
encerramento das inscrições, instituições realizadoras, taxas de inscrição e salários, serão
abordados o número de vagas divididas por cargos, escolaridade exigida e conteúdos de
maior peso. Outro ponto importante é que além dos concursos locais serão detalhadas
ainda as principais seleções nacionais que acontecerão entre abril a julho deste ano.
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