
 
 

ERRATA Nº 02  

O Prefeito do Município de Rio Espera, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, torna pública a Errata Nº 01 do Edital CP Nº 001/2019, conforme a seguir:  
 
Art.1°- Retifica-se o caput do Edital, fls. 3, que passa a ter a seguinte redação: 
 
“O Prefeito do Município de Rio Espera, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, torna público que estarão abertas, 
no período de 29/11/2019 até 06/01/2020, as inscrições p ara o Concurso Público de 
Provas Objetivas de Múltipla Escolha para provimento dos cargos da Prefeitura 
Municipal de Rio Espera/MG, de acordo com a seguinte legislação: Lei Orgânica do 
Município de Rio Espera e alterações”.  
 
Art 2º - Retifica-se o programa de provas Anexo II – Programa de Provas e Sugestões 
Bibliográficas na matéria de Conhecimentos Gerais que passa a ter a seguinte redação: 
CONHECIMENTOS GERAIS: Princípios básicos da Administração Pública. Ato 
Administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e 
convalidação do Ato Administrativo. Constituição Federal de 1988 - Princípios 
fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais; Da 
Administração Pública e Dos Servidores Públicos; Da Improbidade Administrativa nº 
8.429/92); Estatuto dos Servidores Públicos do Município e Lei Orgânica Municipal do 
Município de Rio Espera. Perguntas sobre atualidades – política, meio ambiente, fatos 
históricos. Brasil 500 anos: estrutura econômica, política, social, cultural, a era Vargas, a 
nova república. Globalização mundial e seus problemas, o subdesenvolvimento, as 
fontes de energia, estrutura estaria e sexual da população, degradação do meio 
ambiente, os problemas sociais urbanos no Brasil, tópicos relevantes e atuais sobre 
política, educação, saúde e desenvolvimento sustentável. Desemprego e o novo 
racismo. Os perigos para o meio ambiente global. Noções básicas sobre o País, o 
Estado e o Município referente: a organização política, aspectos culturais, a economia, a 
educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo. Meio ambiente: 
preservação e destruição envolvendo questões atuais. Atualidades do cenário nacional e 
internacional. Noções de reciclagem e ecologia Sugestões Bibliográficas: Legislação site 
www.leismunicipais.com.br, livros, jornais, revistas e apostilas que abrangem os temas 
propostos. 
 
Art. 3º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados 
por esta Errata.  
 

Rio Espera/MG, 03 de Janeiro de 2020. 
 

 
Lucio Marcos da Silveira 

Prefeito Municipal  


