PREFEITURA DE OTACÍLIO COSTA – SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017
ERRATA 02

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n.º 215/2017, torna pública a Errata 02 ao anexo III
do Edital.
ANEXO III
ONDE SE LÊ:
AUXILIAR DE DEFESA CIVIL – FEMININO E MASCULINO
Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa Civil; departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas,
enchentes); Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia,
croquis, mapas; Esferas do poder, relacionamento Intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de
legislação pública; Legislação ambiental; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas;
Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos
recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas
aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental;
Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Primeiros Socorros; Relatório de
Primeiro Atendimento e Avaliação de Danos. Prevenção e reação a desastres e fenômenos climáticos;
Avaliação de danos estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de estruturas de
alvenaria; sinais externos de movimentação de taludes.

LEIA-SE:
AUXILIAR DE DEFESA CIVIL – FEMININO E MASCULINO
Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa Civil; departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas,
enchentes); Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia,
croquis, mapas; Esferas do poder, relacionamento Intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de
legislação pública; Legislação ambiental; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas;
Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos
recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas
aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental;
Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Primeiros Socorros; Relatório de
Primeiro Atendimento e Avaliação de Danos. Prevenção e reação a desastres e fenômenos climáticos;
Avaliação de danos estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de estruturas de
alvenaria; sinais externos de movimentação de taludes. Métodos de extinção de incêndios. Classes de
Incêndios. Agentes extintores de incêndios. Características e técnicas de combate a incêndios em vegetação.
Equipamentos de Proteção Individual no combate a incêndios.
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