ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, Nº 1209‐ CENTRO
CEP: 64.873‐000 ‐ SEBASTIÃO LEAL ‐ PI

EDITAL Nº 02/2021
Retifica o Edital nº 01/2021, de abertura do
processo seletivo simplificado.

A Prefeitura Municipal de Sebastião Leal, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o que estabelece o subitem 14.9 do Edital nº 01/2021, RESOLVE
retificar o Edital nº 01/2021, de 07 de maio de 2021, nos seguintes termos:

1. No Anexo II, que estabelece o conteúdo programático das provas objetivas, fica
incluído o conteúdo referente à disciplina de “conhecimentos específicos e
locais” do cargo de Professor de História, conforme abaixo:
PROFESSOR DE HISTÓRIA: Aspectos metodológicos do ensino da História; A História
como conhecimento humano HISTÓRIA GERAL: A economia da Antiguidade Oriental:
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturas das civilizações orientais. As
civilizações da Antiguidade Clássica. A formação da sociedade medieval: as invasões
bárbaras e suas consequências, a economia e a sociedade feudal; o papel da Igreja; as
civilizações bizantina e mulçumana. A decadência do feudalismo. O renascimento e suas
manifestações nas artes e nas ciências; a ilustração; as reformas religiosas. A expansão
marítimo‐comercial e a posse da América pelos europeus. A ação colonizadora das
nações europeias. A formação do Estado Moderno e o Absolutismo. Os fundamentos do
Iluminismo e as Revoluções burguesas na Inglaterra e na França. As etapas da Revolução
Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte. O processo de independência das
colônias europeias da América. Os problemas enfrentados pelas nações americanas no
século XIX. A guerra de Sucessão. Os avanços da Ciência e da Tecnologia e a Revolução
Industrial; consequências sociais e políticas. A concordância imperialista, a questão do
nacionalismo e na Guerra de 1914‐1918. As ideias socialistas e a Revolução de 1917 na
Rússia. O fascismo, o nazismo e a Segunda guerra Mundial. A descolonização da África
e da Ásia. A revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão. A revolução Cubana e os
movimentos libertadores da América. A globalização e as teorias econômicas e sociais.
Conflitos e contradições no século XX – A nova ordem mundial. HISTÓRIA DO BRASIL:
Formação do aspecto social brasileiro; formação da sociedade brasileira. Brasil colônia:
a monarquia portuguesa, a expansão marítima portuguesa, expansão e ocupação
territorial, as rebeliões nativistas, movimentos de emancipação política. Independência
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e Brasil Império: o período joanino e a independência do Brasil, o Primeiro Reinado, a
Regência, a consolidação, apogeu e declínio do Segundo Reinado. Brasil República: a
República da Espada, a República Velha e suas características, a evolução política da
República Oligárquica, A crise da República Velha e a revolução de 1930, o Estado Novo,
o governo Dutra, A ascensão, o apogeu e o fim da República Militar, a Nova República.
Desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual.
Conflitos políticos e étnico‐religiosos no mundo contemporâneo. Aspectos econômicos,
sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Sebastião Leal.

2. Na Tabela I do subitem 3.1, que apresenta a tabela de cargos, no que diz respeito
ao requisito de escolaridade do cargo de Professor de Educação Física, código
05, onde se lê: “Licenciatura em educação física”, leia‐se: “Licenciatura em
educação física e inscrição no conselho de classe.”

Sebastião Leal‐PI, 14 de maio de 2021.

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeita Municipal
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