PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL/SC
PROCESSO SELETIVO EDITAL 003/2017

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina, com organização do INSTITUTO
EXCELÊNCIA LTDA - ME, torna público a PRIMEIRA RETIFICAÇÂO PARCIAL do Edital do Processo

Seletivo nº 003/2017 de Cocal do Sul- SC, conforme segue:

Cocal do Sul-SC, 01 de Novembro de 2017.

Comissão do Processo Seletivo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL/SC
PROCESSO SELETIVO EDITAL 003/2017

I)ONDE SE LÊ:
6 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1.1- A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 19/11/2017 no Município de Cocal
do Sul – SC, em locais e horários que serão divulgados com 05 ( cinco) dias de antecedência , nos
sites www.institutoexcelenciapr.com.br e www.cocaldosul.sc.gov.br.

LEIA – SE:
6 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1.1- A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 19/11/2017 no Município de
Cocal do Sul – SC, no período da manhã, o local e o horário serão divulgados com 05 ( cinco)
dias de antecedência , nos sites www.institutoexcelenciapr.com.br e www.cocaldosul.sc.gov.br.
DAS INCLUSÕES:
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL
Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e
ecologia, e suas vinculações históricas. Fundamentos históricos e geográficos do mundo, país, estado e
município de Cocal do Sul- SC Aspectos históricos e geográficos do município de Cocal do Sul - SC. O
espaço mundial contemporâneo: países centrais e regiões periféricas; recentes mudanças no mundo atual,
conflitos étnico-sociais; globalização; relações internacionais. Formação econômico-social e espacial:
dinâmica e estrutura da população. Indicadores socioeconômicos. Atividades econômicas rurais e urbanas.
Complexos regionais. Problemas sociais. Desenvolvimento sustentável: problemas ambientais; ação
governamental e da sociedade. Atualidades envolvendo questões sobre meio ambiente, segurança,
campanhas preventivas e educativas, tecnologia, ecologia, política, economia, educação, arte e cultura.
Atualidades gerais relativas ao País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Cocal do Sul-SC.
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