
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

Edital n.º 02/2022  
 

Página 1 de 1 

 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 

atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 

0032/2022, resolve TORNAR PÚBLICO a retificação do Anexo II do Edital nº 01/2022. 

 

 

ONDE SE LÊ: 
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 

correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 

Problemas ambientais. Espaço natural paranaense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e 

do Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 

ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 

 

 

LEIA-SE: 
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas 

correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. História do Brasil. 

Problemas ambientais. Espaço natural catarinense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos do Estado e 

do Município. Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia e relações internacionais. As transformações políticas no mundo contemporâneo. Desenvolvimento urbano e impactos 

ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais. 

 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Passo de Torres, - SC, 16 de agosto de 2022. 

 

 

 

EMERSON CARDOSO KJILLIM  

Presidente da Câmara de Vereadores de Passo de Torres,  SC 

 

 

 

ALESSANDRA FARIAS TEIXEIRA 

Presidente da Comissão Organizadora de Concurso e Processos Seletivos 

da Câmara de Vereadores de Passo de Torres,  SC 


