ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001‐62

EDITAL Nº 04/2020
Retifica o Edital nº 01/2020, de abertura do
concurso público
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que estabelece o subitem 15.9 do
Edital nº 01/2020,
RESOLVE:
1. No Anexo II do Edital 01/2020, no que concerne ao conteúdo programático de
conhecimentos específicos para o cargo 15 ‐ Professor Nível II – Anos Finais do
Ensino Fundamental – Geografia, onde se lê:
“PROFESSOR NÍVEL II – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA: A evolução
do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; 2. As fontes e a evolução da
concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os impactos da economia
mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; 3. Abordagem dos conceitos
da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território; 4. Geopolítica da globalização:
organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades; 5. Metodologia do ensino
e aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos; 6. As diferentes propostas
curriculares e o livro didático na geografia; 7. Ensino e pesquisa em geografia; 8. Alfabetização
e linguagem cartográfica; 9. A cartografia nos diversos níveis de ensino; 10. Orientação,
localização e representação da terra; 11. A divisão política, administrativa e o planejamento do
território brasileiro; 12. A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; 13. As regiões
geoeconômicas brasileiras; 14. Principais características econômicas e sociais dos territórios de
desenvolvimento, das mesorregiões e das microrregiões do Piauí; a diversidade sociocultural
do Piauí; 15. Conceitos demográficos fundamentais; 16. Crescimento populacional; 17. Teorias
demográficas e desenvolvimento socioeconômico; 18. Distribuição geográfica da população;
19. Estrutura da população; 20. Migrações populacionais; 21. O processo de industrialização e
a urbanização brasileira e as consequências ambientais; 22. Relação cidade e campo; 23. A
geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro; 24. Agricultura e meio
ambiente; 25. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a
nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional; 26. Organizações e blocos econômicos;
27. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; 28. Quadro natural (relevo vegetação,
clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento
global; 29. Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; 30. Políticas públicas e
gestão ambiental no Brasil. 31. Representações e práticas sociais em educação ambiental; 32.
Espaço e turismo no ensino da geografia. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos
e culturais do Município de São Pedro dos Crentes.”
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Leia‐se:
“PROFESSOR NÍVEL II – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA: A
evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; 2. As fontes e a
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: Os
impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a
sociedade; 3. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade,
região, território; 4. Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio
internacional e desigualdades; 5. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia:
os novos recursos didáticos; 6. As diferentes propostas curriculares e o livro didático
na geografia; 7. Ensino e pesquisa em geografia; 8. Alfabetização e linguagem
cartográfica; 9. A cartografia nos diversos níveis de ensino; 10. Orientação, localização
e representação da terra; 11. A divisão política, administrativa e o planejamento do
território brasileiro; 12. A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; 13. As regiões
geoeconômicas brasileiras; 14. Principais características econômicas e sociais dos
territórios de desenvolvimento, das mesorregiões e das microrregiões do Maranhão; a
diversidade sociocultural do Maranhão; 15. Conceitos demográficos fundamentais; 16.
Crescimento populacional; 17. Teorias demográficas e desenvolvimento
socioeconômico; 18. Distribuição geográfica da população; 19. Estrutura da população;
20. Migrações populacionais; 21. O processo de industrialização e a urbanização
brasileira e as consequências ambientais; 22. Relação cidade e campo; 23. A geografia
agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro; 24. Agricultura e meio
ambiente; 25. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o
Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional; 26. Organizações e
blocos econômicos; 27. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; 28. Quadro
natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional
e regional; clima e aquecimento global; 29. Conservação, preservação e degradação
ambiental no Brasil; 30. Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. 31.
Representações e práticas sociais em educação ambiental; 32. Espaço e turismo no
ensino da geografia. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais
do Município de São Pedro dos Crentes.”

São Pedro dos Crentes‐MA, 28 de abril de 2020.

LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM
Prefeito Municipal

