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CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO/MG 
Concurso Público 001/2020 

e 
 

 

RETIFICAÇÃO Nº 001/2020  

Ao Edital 001/2020 - Abertura do Concurso Público nº 001/2020 – CMD 
 
 

 

 

A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, torna pública a RETIFICAÇÃO ao Edital 001/2020 – Edital de abertura do 

Concurso Público, publicado no dia 05 de março, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados 

os demais itens do referido edital. 

 

No Edital 001/2020 – ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, INCLUIR o conteúdo de 

Conhecimentos Gerais para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto e Ensino Fundamental Completo. 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS 
Comum aos cargos de escolaridade: ENS. FUNDAMENTAL INCOMPLETO, observado o conjunto de provas objetivas contido no anexo I. 

 

Informações sobre a Geografia e história do Município de Divino (MG) e do Estado de Minas Gerais. Tópicos Relevantes e atuais 

de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. Globalização. 

Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Atualidades das diversas 

áreas sociais, políticas e econômicas do cenário estadual, nacional e internacional. 

Sugestões Bibliográficas: História do Município de Divino, disponível em: https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/a-historia.html. Dados do 

Estado de Minas Gerais, disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/dados-gerais / 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama/;  http://www.descubraminas.com.br/Turismo/Default.aspx. Pode ser consultada 

qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros 

livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS 
Comum aos cargos de escolaridade: ENS. FUNDAMENTAL COMPLETO, observado o conjunto de provas objetivas contido no anexo I. 

 

Informações sobre a Geografia e história do Município de Divino (MG) e do Estado de Minas Gerais. Tópicos Relevantes e atuais 

de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. Globalização. 

Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Atualidades das diversas 

áreas sociais, políticas e econômicas do cenário estadual, nacional e internacional. 

Sugestões Bibliográficas: História do Município de Divino, disponível em: https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/a-historia.html. Dados do 

Estado de Minas Gerais, disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/dados-gerais / 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama/;  http://www.descubraminas.com.br/Turismo/Default.aspx. Pode ser consultada 

qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros 

livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/a-historia.html
https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/dados-gerais
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama/
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/Default.aspx
https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/a-historia.html
https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/dados-gerais
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama/
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/Default.aspx
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CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO/MG 
Concurso Público 001/2020 

 

No que couber, FICA a presente retificação CONSOLIDADA ao texto inicial ao Edital 001/2020 – Edital de Abertura do Concurso 

Público, publicado no dia 05 de março de 2020. 

 
 

Divino (MG), 02 de junho de 2020. 
. 
 

Sebastião Real Sobrinho 
Presidente da Câmara Municipal de Divino/MG 

 
 

Mazeni Justiniana Henriques Frangilo 
Presidente da Comissão de Concurso 

Portaria nº 002/2020 
 

Antônio José Gonçalves de Siqueira 
Coord. Geral e Resp. Téc. - G-Strategic 

Administrador - CRA – ES nº 7228 
 

 


