ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO faz saber a quem possa interessar a RETIFICAÇÃO
nº 01/2018 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018.
I. Retifica-se o conteúdo programático do cargo de Professor de Geografia, conforme segue:
Onde se lê:
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Conhecimentos Técnicos:
Geografia Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; Geografia de
Santa Catarina - Aspectos Econômicos; modo de produção; Sistema Financeiro; Globalização
Econômica (Formação de Blocos Econômicos); Distribuição de Renda, PIB e PNB; industrialização; Aspectos Sociais e Políticos; Sistemas de governo; IDH; Urbanização; Meio Ambiente; Transportes;
Turismo; Informática; Efeito Estufa; El nino; Questões Ambientais; Ecossistemas e Biotecnologia.
Os processos da dinâmica natural (geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos
e pedológicos) e as formas espaciais resultantes. Aproveitamento econômico, gestão e uso dos
recursos naturais, problemas ambientais resultantes e as iniciativas para a conservação do meioambiente. Fundamentos da cartografia: convenções, escalas e projeções cartográficas, formas de
representação do relevo, fusos horários e o caráter ideológico das representações cartográficas;
Distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento demográfico, estrutura
populacional, teorias demográficas, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas,
étnicas e de gênero. Fontes de energia e as questões econômicas e ambientais correlatas. O
processo de mundialização da economia capitalista, a Revolução Técnico-científica, o pósfordismo, e a importância das redes técnicas para a organização do espaço. Meio ambiente
urbano,
critérios
de
definição
de
aglomerado
urbano,
processos
de
metropolização/desmetropolização e formas espaciais correlatas, rede urbana e hierarquia
urbana, a organização interna da cidade capitalista. O comércio internacional e a integração do
Brasil à economia mundial. Características básicas da organização do Estado territorial brasileiro,
as políticas públicas regionais, regionalizações, unidades regionais, identidades regionais
brasileiras, divisão territorial do trabalho no Brasil. Geografia regional do mundo. Parâmetros
Curriculares Nacionais de Geografia. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto políticopedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do
educando.
Legislação e Informática:
Constituição da República Federativa do Brasil. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da administração Pública. Art. 37 a 41. Da
Educação- art. 205 a 214.
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências.
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências.
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Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Dos Crimes contra a
Administração Pública. Artigos 312 a 359-H.
Lei Municipal nº300, de 11 de abril de 1994. Institui o regime jurídico único, estatuto dos
funcionários públicos municipais, e dá outras providências.
Lei Orgânica do Município de Saldanha Marinho.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet.
Leia-se
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Conhecimentos Técnicos:
Geografia Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; Geografia do Rio
Grande do Sul - Aspectos Econômicos; modo de produção; Sistema Financeiro; Globalização
Econômica (Formação de Blocos Econômicos); Distribuição de Renda, PIB e PNB; industrialização; Aspectos Sociais e Políticos; Sistemas de governo; IDH; Urbanização; Meio Ambiente; Transportes;
Turismo; Informática; Efeito Estufa; El nino; Questões Ambientais; Ecossistemas e Biotecnologia.
Os processos da dinâmica natural (geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos
e pedológicos) e as formas espaciais resultantes. Aproveitamento econômico, gestão e uso dos
recursos naturais, problemas ambientais resultantes e as iniciativas para a conservação do meioambiente. Fundamentos da cartografia: convenções, escalas e projeções cartográficas, formas de
representação do relevo, fusos horários e o caráter ideológico das representações cartográficas;
Distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento demográfico, estrutura
populacional, teorias demográficas, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas,
étnicas e de gênero. Fontes de energia e as questões econômicas e ambientais correlatas. O
processo de mundialização da economia capitalista, a Revolução Técnico-científica, o pósfordismo, e a importância das redes técnicas para a organização do espaço. Meio ambiente
urbano,
critérios
de
definição
de
aglomerado
urbano,
processos
de
metropolização/desmetropolização e formas espaciais correlatas, rede urbana e hierarquia
urbana, a organização interna da cidade capitalista. O comércio internacional e a integração do
Brasil à economia mundial. Características básicas da organização do Estado territorial brasileiro,
as políticas públicas regionais, regionalizações, unidades regionais, identidades regionais
brasileiras, divisão territorial do trabalho no Brasil. Geografia regional do mundo. Parâmetros
Curriculares Nacionais de Geografia. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto políticopedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do
educando.
Legislação e Informática:
Constituição da República Federativa do Brasil. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da administração Pública. Art. 37 a 41. Da
Educação- art. 205 a 214.
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências.
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências.
Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Dos Crimes contra a
Administração Pública. Artigos 312 a 359-H.
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Lei Municipal nº300, de 11 de abril de 1994. Institui o regime jurídico único, estatuto dos
funcionários públicos municipais, e dá outras providências.
Lei Orgânica do Município de Saldanha Marinho.
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet.
II. Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho, em 08 de fevereiro de 2018.

Volmar Telles do Amaral
Prefeito Municipal

