PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

EDITAL Nº 001/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 002/2017
O MUNICÍPIO DE BRASILEIRA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará as seguintes alterações no Edital do
Concurso Público nº 001/2017:
No ANEXO V - Conteúdo Programático, cargos de Nível Fundamental Incompleto:
Onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/CAPTURADOR DE ANIMAIS/OPERADOR DE MÁQUINAS E VIGIA
Higiene da equipe e do local de trabalho. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e
coletiva no ambiente de trabalho. Noções básicas de socorros de urgência. Prevenção e combate a
princípios de incêndio. Conservação do Meio-ambiente. Atendimento ao Público. Limpeza de
equipamentos e conservação de materiais. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de
trabalho. Ética Profissional. Região Nordeste: Aspectos enfocando Relevo, Clima, Vegetação, Hidrografia,
População, Agricultura, Pecuária, Transporte e o Sistema Urbano. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia desenvolvimento sustentável e
responsabilidade socioambiental, com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos sobre atualidades e história do Município de Filadélfia: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO:
Localização geográfica; Aspectos socioeconômicos; Aspectos fisiográficos; Geologia; Recursos hídricos:
HISTÓRIA: História do município, da emancipação até os dias atuais; Principais fatos históricos ocorridos no
município. POLÍTICA: História política do município; Emancipação política; Poder Executivo Municipal;
Gestões administrativas; Poder Legislativo Municipal: Composições da Câmara Municipal; O Estado do
Piauí: geografia e história, principais fatos e acontecimentos do estado. Brasil: aspectos geopolíticos, o
Brasil em desenvolvimento. História do Brasil. Atualidades: O Brasil e o Mundo. Conhecimentos e
atribuições dos servidores públicos. Regime Jurídico. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade.
Aposentadoria, pensão e proventos. Ingresso no serviço público. Normas e regras de redação oficial.
Constituição Federal: artigo 5 e artigo 37.

Leia-se: (Alterações em Negrito)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/CAPTURADOR DE ANIMAIS/OPERADOR DE MÁQUINAS E VIGIA
Higiene da equipe e do local de trabalho. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e
coletiva no ambiente de trabalho. Noções básicas de socorros de urgência. Prevenção e combate a
princípios de incêndio. Conservação do Meio-ambiente. Atendimento ao Público. Limpeza de
equipamentos e conservação de materiais. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de
trabalho. Ética Profissional. Região Nordeste: Aspectos enfocando Relevo, Clima, Vegetação, Hidrografia,
População, Agricultura, Pecuária, Transporte e o Sistema Urbano. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia desenvolvimento sustentável e
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responsabilidade socioambiental, com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Conhecimentos sobre atualidades e história do Município de Brasileira: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO:
Localização geográfica; Aspectos socioeconômicos; Aspectos fisiográficos; Geologia; Recursos hídricos:
HISTÓRIA: História do município, da emancipação até os dias atuais; Principais fatos históricos ocorridos no
município. POLÍTICA: História política do município; Emancipação política; Poder Executivo Municipal;
Gestões administrativas; Poder Legislativo Municipal: Composições da Câmara Municipal; O Estado do
Piauí: geografia e história, principais fatos e acontecimentos do estado. Brasil: aspectos geopolíticos, o
Brasil em desenvolvimento. História do Brasil. Atualidades: O Brasil e o Mundo. Conhecimentos e
atribuições dos servidores públicos. Regime Jurídico. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade.
Aposentadoria, pensão e proventos. Ingresso no serviço público. Normas e regras de redação oficial.
Constituição Federal: artigo 5 e artigo 37.

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os
efeitos legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.

Brasileira - PI, 08 de novembro de 2017.

Paula Miranda Amorim Araújo
Prefeita Municipal
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