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RETIFICAÇÃO 01 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

O Município de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Processo 
Seletivo nº 01/2021, publicado em dia 16 de dezembro de 2021, permanecendo inalterados os 
demais itens e subitens do referido edital: 
 

1.1. Adiciona cargo de Nível Fundamental ao Item 1.3.3 do edital, como segue abaixo: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 
Vagas 
PcD 

Carga Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mensal em R$ 

Tipo de Prova 

(...) 

24 Agente de Defesa Civil 

Ensino fundamental completo, Certificado de 
Bombeiros Comunitários estando ativo na 
prestação de serviços conforme regulamento 
geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina, Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D” e Curso de Condutor de Veículos 
de Emergência dentro da validade. 

1 + CR - 

Escala de 
24h de 

trabalho 
por 72h de 

repouso 

1.137,87 Objetiva 

 

1.2. O conteúdo programático comum ao cargo segue aquele já estabelecido pelo edital, ao 
seu grau de escolaridade. O conteúdo programático específico do cargo, estabelecido no 
Anexo I do Edital, segue definido abaixo: 

Agente de Defesa Civil (Cargo 24) 
Ato Administrativo: Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; Invalidação, anulação e revogação; 
Prescrição. Lei Federal Nº 12.340/2010 (Conversão da Medida Provisória Nº 494/2010), que dispõe sobre as 
transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas; e dá outras providências. (Redação dada pela Lei Federal Nº 12.608, de 2012). Decreto 
Federal Nº 7.257/2010, que regulamenta a Medida Provisória Nº 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o 
Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, 
restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. 
Instrução Normativa Nº 01/2012, de 24/08/2012, do Ministério da Integração Nacional que estabelece 
procedimentos e critérios para decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos 
municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidades 
decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. Lei Federal Nº 12.608/2012 (Conversão da Medida 
Provisória Nº 547/2011), que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis Nos 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 
1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Ética profissional. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais (Regime Jurídico). Questões relativas às atividades inerentes a função. 
 

1.3. As atribuições do cargo adicionado neste Processo Seletivo, estabelecido no Anexo II do 
Edital, segue o definido abaixo: 

Agente de Defesa Civil (Cargo 24) 
Atuar nas ações de defesa civil nas fases de prevenção, preparação, resposta e reconstrução; atuar na elaboração 
de projetos visando a captação e aplicação de recursos em atividades próprias e específicas das ações da Defesa 
Civil; atuar como auxiliar nas atividades administrativas na área de atuação do Corpo de Bombeiros, e como auxiliar 
nas atividades dos Bombeiros Militares nas atividades de busca e salvamento, prevenção e combate a incêndios, 
resgate e atendimento pré-hospitalar; atuar como condutor de veículos de emergência; desenvolver medidas 
preventivas, assistenciais, de socorro e recuperativas em situações de normalidade e anormalidade/emergência e 
calamidade pública e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores. 
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1.4. Em virtude da inclusão dos novos cargos neste Processo Seletivo, prorrogam-se as 
inscrições, para todos os cargos, mantendo-se inalteradas e confirmadas todas as 
inscrições já processadas.  

1.5. A realização do certame seguirá as novas datas e prazos previstos de acordo com o 
seguinte cronograma: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

16/12/2021 - 08h00min  
à 

11/01/2022 - 17h00min 

PRAZO ESTABELECIDO PARA: 

• Realizar as Inscrições. 

• Protocolar os Requerimentos de: Vaga Especial, Condição Especial de Prova, Condição 
de Jurado e/ou Análise de Títulos. 

11/01/2022 Prazo final para o pagamento da Taxa de Inscrição. 

Até 03/01/2022 as 17h00min Prazo para protocolar o Requerimento de Isenção. 

04/01/2022 Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Provisório). 

05/01/2022 Prazo de Recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção. 

06/01/2022 
Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Definitivo) e disponibilização do boleto de 
pagamento para os pedidos indeferidos. 

12/01/2022 até as 23h59min 
Publicação dos seguintes atos: 

• Relação Provisória de Candidatos Inscritos por Cargo (Ampla Concorrência, Vagas PcD, 
Condições Especiais de Prova e Condição de Jurado). 

13/01/2022 - 08h00min  
à 

14/01/2022 - 17h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o indeferimento de condição 
especial de prova, contra o indeferimento de inscrição para vaga especial e contra o 
indeferimento da condição de jurado. 

17/01/2022 até as 23h59min 

Publicação dos seguintes atos: 

• Relação Final de Candidatos Inscritos por Cargo (Ampla Concorrência, Vagas PcD e 
Condições Especiais de Prova).  

• Convocação da Prova Objetiva e da Prova Prática. 

• Divulgação dos Locais e Horários de Prova com a listagem de Candidatos/Sala. 

23/01/2022 Data Provável da Prova Escrita e da Prova Prática 

24/01/2022 até as 07h30min Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

24/01/2022 - 08h00min  
à 

25/01/2022 - 17h00min 
Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

Até 31/01/2022 as 23h59min 
Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação 
provisória com o resultado da prova prática e de títulos. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h do primeiro dia 
com término as 17h do 

segundo dia. 

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da: 

• Classificação Provisória. 

• Prova Prática. 

• Prova de Títulos. 

Até dois dias úteis após o 
encerramento dos recursos. 

Resultado final do Processo Seletivo n.º 01/2021. 

 
1.6. Os demais itens do Edital seguem inalterados. 

 
Anita Garibaldi/SC, 23 de dezembro de 2021.  

 

JOÃO CIDINEI DA SILVA 
Prefeito do Município de Anita Garibaldi 


