
 

http://www.amigapublica.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 - ALAGOINHAS/BA 
 

   
 

  
 

                                          COMUNICADO URGENTE 



 
 

  
 
 
 

Página 1 
 

 

 coordenacao.amigapublica@gmail.com    /   coordenacao@amigapublica.com.br 
Aracaju/SE 

COMUNICADO / ERRATA 
 

COMUNICADO 001/2018 – CGC.AMP 
 
 

ARACAJU (SE), 01 de junho de 2018. 

 

A Coordenação Geral de Concursos da Empresa Amiga Pública comunica a todos os interessados que o Concurso Público n.º 
001/2018 da Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA, por força contratual e, em especial, como forma de respeito a todos os 
pretensos candidatos e toda a coletividade, o calendário do Concurso Público está mantido, iniciando-se o prazo de inscrição na 
segunda-feira (04/06/2018) e encerrando às 23h59min do dia 06/07/2018 (sexta-feira), com prazo final de pagamento da taxa de 
inscrição para a segunda-feira seguinte ao término das inscrições (09/07/2018). 

 

Em relação à incorreção constantes no Edital, em especial aqueles constantes no Anexo III, subitens 2.2.13 – PROFESSOR 
COM LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, 2.2.14 – PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA 
e 2.2.17 – PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS / PORTUGUÊS, informamos que logos após análise 
do Edital publicado no Diário Oficial do Município de Alagoinhas em 30/05/2018, todas as providências cabíveis foram 
adotadas e já transmitidas à Comissão Especial do Concurso Público, cujos componentes já tem conhecimento do teor da Minuta 
do Edital de Retificação, bem como, do Edital 001/2018 devidamente retificado, cabendo-lhes promover a análise do que fora 
proposto e autorizar a publicação no endereço eletrônico oficial do Concurso Público 001/2018 do Município de Alagoinhas 
(Poder Executivo). 

 

Em tempo, informamos que a Amiga Pública Concursos mantém seu compromisso com a Administração Pública do Município 
de Alagoinhas, com seus gestores e com toda a sociedade envolvida e interessada no Concurso Público n.º 001/2018 do 
Município de Alagoinhas, Estado da Bahia. 

 

Por fim, esclarecemos que a Amiga Pública Concursos utiliza sistema informatizado para formatação de seus Editais de 
Abertura para Concursos Públicos, sendo que todos os programas são vinculados aos respectivos cargos, sendo que no caso em 
questão, quando da formatação da Minuta do Edital, ocorreu o equívoco vinculação dos programas de estudos de 03 (três) dos 
cargos, o que provocou a situação sanável, fato este que não macula a seriedade e as técnicas de segurança que são adotadas na 
execução dos serviços inerente ao contrato firmado entre a Amiga Pública e o Município de Alagoinhas, assim como ocorre e já 
ocorreu nas demais e não menos respeitadas Bancas de Concursos Públicos do Pais. 

 

Sem mais, esta instituição reafirma seu compromisso e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se achar 
necessário. 
 
Atenciosamente,  
 
COORDENAÇÃO DE CONCURSOS 
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ANEXO I 
 

SUGESTÃO DOS PROGRAMAS DE ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO POR PARTE DA COMISSÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO: 

 
401005 - PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA: 
 
“(1) - As civilizações da Antiguidade; O Sistema Feudal; A Idade Moderna; Transição do feudalismo para o capitalismo; O 
iluminismo; A idade contemporânea a Revolução Francesa como superação do Antigo Regime; O capitalismo 
monopolista; Formação da sociedade brasileira. (2) - Concepção de tempo e as diversas formas de periodização do tempo 
cronológico reconhecendo como construção cultural e história; As diversas produções culturais; linguagens, artes filosofia, 
ciências, tecnologias, e outras manifestações sociais nos contextos históricos de sua constituição e significação. (3) - 
Expansão territorial portuguesa na colônia brasileira; Domínio Espanhol; (4) - A idade do ouro; A Revolução Industrial e o 
Brasil; A Independência do Brasil e o 1º Império; O 2º Império: economia, política e sociedade; Cultura e Sociedade no 
século XIX; A crise do Escravismo, os movimentos abolicionista, a abolição da escravidão;  A proclamação da República: 
Brasil e Bahia;  A República Oligárquica – 1889 – 1930;  A Revolução de 30 e o Estado Novo; Os governos militares e a 
política econômica social; Bahia sob o regime militar; A crise do Regime Militar: a abertura e o movimento sindical;  
Movimentos sociais e culturais no Brasil nas décadas de 60 e 80;  Desenvolvimento brasileiro da atualidade: economia, 
ciência, tecnologia, educação e cultura; relações Internacionais do Brasil com a América e o Mundo. (5) - O pensamento 
Liberal; A Revolução Francesa; A era Napoleônica; A Crise do Sistema Colonial e a Independência das Colônias 
Americanas; Primeira Guerra Mundial; A crise mundial de 1929; A Segunda guerra mundial; Os blocos mundiais e a 
Guerra Fria; Os movimentos sociais na América Latina; A crise econômica mundial de 1973; A globalização e o neo-
liberalismo; A crise do Socialismo, as lutas interétnicas na Europa e no Oriente Médio; (6) - A  história política no Brasil e 
no mundo contemporâneo. (7) História e cultura afro-brasileira. (8) Parâmetros Curriculares Nacionais para História - 
ensino fundamental; (9) Pedagogia de Projetos e Interdisciplinaridade. Princípios e Noções sobre Administração Pública. 
Legislação Específica do Município de Alagoinhas: Lei Orgânica do Município de Alagoinhas.” 
 
401006 - PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA: 
 
“(1) - A geografia política do mundo contemporâneo. (2) - As formas de regionalização: as desigualdades e as diversidades 
na organização do espaço mundial. (3) - A multinaciolização e as desigualdades socioeconômicas. (4) - A dimensão 
pedagógica do ensino de geografia. (5) - A organização e a produção do espaço brasileiro. (6) - A população e a questão 
regional. (7) - Geografia física do Brasil; Minerais e rochas. (8) - O Planeta Terra: Processos externos, internos e seus 
efeitos; Bacias hidrográficas; Gênese, estrutura e degradação dos solos; A atmosfera, os elementos e fatores do clima; 
Clima e ambiente; Relações entre a crosta terrestre, a hidrosfera e a atmosfera; Processos geomorfológicos; Intemperismo e 
agentes modeladores da superfície terrestre. (9) - Conhecimento básico de mapas e suas particularidades; Estruturas das 
cartas topográficas. (10) - Aspectos físico-químicos do solo; Manejo dos solos e Controle de erosão (11) Geografia da 
Bahia (12) Parâmetros Curriculares Nacionais para a Geografia- ensino fundamental; (13) Pedagogia de Projetos e 
Interdisciplinaridade. Princípios e Noções sobre Administração Pública. Legislação Específica do Município de 
Alagoinhas: Lei Orgânica do Município de Alagoinhas.” 
 
401001 - PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS / PORTUGUÊS: 
 
(1) - O discurso como prática social; Interpretação textual; (2) - Textualidade: texto - conceitos, contexto; Tipologia 
textual; Gênero textual e funcionalidade discursiva; Fatores de coerência textual: conhecimento partilhado; 
situacionalidade; informatividade; intertextualidade; intencionalidade; Recursos de coesão textual: expressões conectivas e 
sequenciadoras; coesão sequencial; elipse; coesão lexical; anáforas; (3) Semântica: significação e contexto; adequação 
vocabular; denotação e conotação; polissemia; Variação linguística; (4) Aspectos gramaticais: questões fonético-
fonológicas, processos de formação de palavras; competência lexical e semântica; campo lexical e semântico; concordância 
verbal e nominal; pontuação; uso das classes gramaticais questões sintáticas; (5) Ética Geral e Profissional; (6) A literatura 
brasileira, baiana e afro-brasileira no ensino fundamental (7) Literatura infanto-juvenil (8) Parâmetros Curriculares 
Nacionais para Língua Portuguesa (ensino fundamental); (9) Pedagogia de Projetos e Interdisciplinaridade. Princípios e 
Noções sobre Administração Pública. Legislação Específica do Município de Alagoinhas: Lei Orgânica do Município de 
Alagoinhas.” 
 


