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ATO Nº 001/2018 DE PRIMEIRA RETIFICAÇÃO  

DO EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, torna público a 

retificação do Edital nº 001/2018 de Processo Seletivo, nos seguintes termos: 

 

1. Fica retificada a data de divulgação dos locais de prova e horários, do item 1.3 do 

edital que trata do cronograma geral do Seletivo, que passa a vigorar da seguinte forma: 

 

2. Exclui-se o item 6 do edital de Processo Seletivo, que trata de vaga para portadores de 

deficiência, pois as atribuições dos cargos não são compatíveis com tal situação. 

 

3. Fica retificado o número do edital constante do item 15.7 do edital, que passa a vigorar 

como Edital 002/2018. 

 

4. Fica incluído no Conteúdo Programático, no anexo III do edital o seguinte texto: 

AGENTE DE DEFESA CIVIL E SALVAMENTO 
Combate à incêndio: Generalidades sobre fogo e incêndio; Processos de transmissão de calor e de 
extinção de incêndio; Causas de Incêndio; Agentes Extintores; Classes de incêndio; Aparelhos portáteis 
para extinção de incêndios; Material de proteção individual; Proteção respiratória nas operações de 
combate a incêndio; Materiais de abastecimento; Material de estabelecimento. 
Emergência Pré-Hospitalar: Aspectos fundamentais; Atribuições e responsabilidades do Emergencista; 
Noções básicas de Anatomia e fisiologia humana; Avaliação geral do paciente; Suporte básico de vida; 
Hemorragias; Choques; Ferimentos; Trauma em ossos; Outras emergências (queimaduras, intoxicações, 
emergências clínicas e parto). 
Salvamento: Conceitos, terminologias, tipos e fases do salvamento; Técnicas de retirada e resgate de 
vítimas sem aparato (salvamento simples); Salvamento com equipamentos; Técnicas utilizadas no 
desvencilhamento de vítimas de afogamento; Fundamentos de Salvamento em Altura: Conceito de 
Segurança; Equipamentos; Nós, Voltas e amarrações; Descidas Verticais; Descidas no plano inclinado; 
Ascensão; Remoção de vítimas. Fundamentos de Salvamento Terrestre; Características da atividade de 
Salvamento Terrestre; Sistemas de comunicação; Comando das ações operacionais; Equipamentos 
operacionais; Nós, amarrações e sistemas; Salvamento em Incêndios; Salvamento em ambientes 
confinados; Salvamento em desabamento deslizamento e soterramentos; Acidentes Viários; 
Salvamentos diversos. 

 

5. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas. 

BOM JARDIM DA SERRA (SC), 23 de janeiro de 2018. 

Serginho Rodrigues de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos (a partir de) 01/03/18 


