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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IRACEMINHA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 
EDITAL Nº 02/2022, DE 20 DE JUNHO DE 2022 

PRIMEIRA RERRATIFICAÇÃO E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

 
 

Reabre as inscrições e rerratifica 
dispositivos do Edital de Abertura 
das Inscrições do Concurso Público 
de Provas nº 01/2022 do Município 
de Iraceminha. 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, e; 
 
 

Considerando o Edital nº 01/2022, de 17 de maio de 2022, que abre 
inscrições e estabelece normas para realização de Concurso Público de Provas para 
formação de cadastro de reserva e provimento de cargos públicos em caráter efetivo do 
quadro permanente de pessoal do Município de Iraceminha; 

 
Considerando o disposto no item 13.1 do Edital nº 01/2022, torna pública a 

Primeira Rerratificação do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de 
Provas nº 01/2022, nos termos a seguir expressos: 
 

Art. 1º Os itens 2.1, 2.33, 3.3, 3.7, 3.11, 3.17 e 6.2 do Edital de Abertura das 
Inscrições do Concurso Público de Provas nº 01/2022 passam a vigorar com as 
seguintes especificações: 
 

“2.1. Ficam reabertas as inscrições, por meio eletrônico (internet), a partir das 
12 horas do dia 20 de junho de 2022 até às 12 horas do dia 29 de julho de 2022, 
por meio do sítio eletrônico do certame: http://sigma.concursos.srv.br, na 
opção correspondente ao Concurso Público do Município de Iraceminha e o 
cumprimento dos procedimentos constantes nesse Edital. 
 
2.33. O Município de Iraceminha e a SIGMA, em nenhuma hipótese, 
processarão qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 
29/07/2022, sendo que as solicitações de inscrições realizadas com pagamento 
após esta data serão indeferidas. 
 
3.3. A isenção deverá ser solicitada por meio de Requerimento de Isenção de 
Pagamento da Taxa de Inscrição para Hipossuficientes, conforme modelo do 
Anexo VII, devendo ser enviado em envelope lacrado, impreterivelmente, até 
15/07/2022, via postal, obrigatoriamente por SEDEX/AR, cuja data de postagem 
deverá ser anterior ou igual a 15/07/2022, para a SIGMA Assessoria e 
Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 89665-000 - Capinzal/SC), 
acostando a documentação exigida.  
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3.7. Os doadores de sangue fidelizado e de medula óssea também poderão 
solicitar isenção por meio de Requerimento Específico de Isenção de 
Pagamento da Taxa de Inscrição para Doadores de Sangue Fidelizado e de 
Medula Óssea, conforme modelo do Anexo VIII, devendo ser requerida, 
impreterivelmente, até 15/07/2022, via postal, obrigatoriamente por SEDEX/AR, 
cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 15/07/2022, para a SIGMA 
Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 89665-000, 
Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 
 
3.11. Os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Santa 
Catarina como componentes de mesa para prestar serviços no período eleitoral 
visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais também 
poderão solicitar isenção por meio de Requerimento Específico de Isenção de 
Pagamento da Taxa de Inscrição para Mesários, nos termos disciplinados pela 
Lei Municipal nº 1.437/2019, conforme modelo do Anexo IX, devendo ser 
requerida, impreterivelmente, até 15/07/2022, via postal, obrigatoriamente por 
SEDEX/AR, cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 15/07/2022, 
para a SIGMA Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 
89665-000, Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 
 
3.17. O relatório de julgamento dos requerimentos de isenção da taxa de 
inscrição será publicado no mural do Centro Administrativo Municipal e no 
endereço eletrônico listado no item 1.4 até o dia 22/07/2022. 
 
6.2. As provas serão aplicadas nas datas prováveis de 20 e/ou 21 de agosto de 
2022, em data(s), local(is) e horário(s) a ser estabelecido na publicação do 
edital de homologação das inscrições, ensalamento e convocação para as 
provas.” 

 
Art. 2º Os itens 01 e 02 do Anexo I (Quadro de Cargos) do Edital de Abertura 

das Inscrições do Concurso Público de Provas nº 01/2022 passam a vigorar com as 
seguintes especificações: 

 
ANEXO I 

DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, PADRÃO DE VENCIMENTO, 
HABILITAÇÃO, TIPOS DE PROVAS E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 ITEM CARGOS 
VAGA 

OU 
CR 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PADRÃO DE 
VENCIMENTO 
INICIAL (R$) 

HABILITAÇÃO 
TIPOS DE 
PROVAS 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

01 
Agente de Projetos e 
Convênios 

CR 40h 3.576,88 
Ensino superior completo 
qualquer área 

Objetiva 150,00 

02 Agente de Contratação CR 40h 3.576,88 
Ensino superior completo 
qualquer área 

Objetiva 150,00 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

 

Parágrafo único. Os demais cargos constantes do Anexo I do edital em 
epígrafe permanecem inalterados. 
 

Art. 3º O Anexo II (Do Cronograma) do Edital de Abertura das Inscrições do 
Concurso Público de Provas nº 01/2022 passa a vigorar com as seguintes 
especificações: 
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ANEXO II 
DO CRONOGRAMA 

 

ITEM EVENTO DATA 

01 Período das inscrições (via site até 12h do último dia) 20/06/2022 a 29/07/2022 

02 Prazo para requerimento de isenção da taxa de inscrição 15/07/2022 

03 
Data limite para publicação do relatório de julgamento dos 
requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

22/07/2022 

04 Último dia para pagamento do boleto (o pagamento deve ser 
processado pelo sistema bancário até essa data) 

29/07/2022 

05 Publicação do relatório geral de deferimento das inscrições 08/08/2022 

06 
Prazo para recursos relativos às inscrições indeferidas 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

09 a 11/08/2022 

07 
Publicação do relatório geral de homologação das inscrições, 
ensalamento e convocação para as provas 

15/08/2022 

08 Datas prováveis das provas 20 e/ou 21/08/2022 

09 Publicação do gabarito preliminar 21/08/2022 

10 
Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

22 a 23/08/2022 

11 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do relatório da 
classificação preliminar 

A definir 

12 
Prazo para recursos relativos à classificação preliminar 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

A definir 

13 Publicação da homologação do resultado final A definir 

 
Art. 4º Os itens 01 e 02 do Anexo IV (Do Conteúdo Programático Específico) do 

Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de Provas nº 01/2022 passam a 
vigorar com as seguintes especificações: 

 
ANEXO IV 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO 

 
1. AGENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS: Legislação: Constituição Federal. Leis Complementares 

Federais n
os

 95/1998, 101/2000 (LRF), 116/2003 e 123/2006. Leis Federais n
os

 4.320/64, 8.429/92, 
14.133/2021, 8.666/93 e suas alterações, 8.987/95, 9.784/99, 10.257/01 e 10.520/2002 e Decreto 
regulamentador nº 5.450/05. DIREITO CONSTITUICIONAL: Constituição: Conceito. Interpretação e 
caracterização das normas constitucionais. Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado: 
Características. Emenda à Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da 
Constituição. Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: 
Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres 
individuais e coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, controle 
judiciário. Garantias constitucionais: Conceito. Classificação. Direito de petição. Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos. Direitos Políticos. Federação: Soberania e autonomia do Estado Federal. Repartição 
de competências. Intervenção Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do 
Poder Estatal. Princípios e normas da Administração Pública. União. Competência. Estado-Membro. Poder 
constituinte estadual: autonomia e limitações. Efeito Vinculante. Súmula Vinculante. Reclamação 
Constitucional. Remédios Constitucionais. DIREITO FINANCEIRO: Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e as inovações na Contabilidade Aplicada ao Setor Público: conceito, campo de 
atuação. Bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação. Orçamento: conceito, elaboração e 
regime orçamentário. Créditos adicionais: conceito e classificação. Receitas e despesas orçamentárias: 
estágios e classificação. Sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais. Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI). Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas 
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segundo as categorias econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. Programa de 
trabalho de governo (demonstrativo de funções). Instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. Lei 
orçamentária, orçamento-programa, programas e sub programas por projetos e atividades. Comparativo da 
receita orçada com a arrecadada. Comparativo da despesa autorizada com a realizada. Demonstrativo da 
dívida flutuante (restos a pagar). Controladoria no setor público: conceito, classificação, forma de atuação, 
objetivos. O controle no setor público. Controle interno e controle externo: o exercício do controle na gestão 
pública: regulamentação legal. Demonstração do Resultado do Exercício, Despesas e Outros Resultados 
Operacionais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
Demonstração do Valor Adicionado, Consolidação das Demonstrações Contábeis, Estrutura das 
Demonstrações Contábeis, Análise dos Balanços, Análise da Liquidez e do Endividamento, Análise da 
Rotatividade, Análise da Rentabilidade, Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço 
Patrimonial, Depreciação e Exaustão. Ética profissional. DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito e fontes do 
Direito Administrativo – regime jurídico administrativo. A Administração Pública: Conceito. Poderes e 
deveres do administrador público. Uso e abuso do poder. Organização administrativa brasileira: princípios, 
espécies, formas e características. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. 
Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta e Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista. Entidades paraestatais. Organizações Sociais. 
Contratos de Gestão. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, 
poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos administrativos: conceitos e requisitos, 
atributos, classificação, motivação, invalidação. Licitação: conceito, finalidade, princípios, modalidades, 
objeto, obrigatoriedade, procedimentos, anulação e revogação; sanções penais; normas gerais de licitação. 
Contratos administrativos: conceito, peculiaridade e interpretação; formalização; execução; inexecução, 
revisão e rescisão. Serviços públicos: conceitos, classificação, regulamentação, controle, permissão, 
concessão e responsabilidade. Responsabilidade Civil do Controle da Administração Pública: Conceito. Tipo 
e formas de controle. Controle Interno e Externo. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Controle 
Parlamentar. Controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado. Controle Jurisdicional. Meios de 
Controle Jurisdicional. 
 

2. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Constituição Federal: Título III - da Organização do Estado: 

Capítulo VII - Administração Pública. Serviços Públicos: Conceitos e natureza, modalidades e formas de 
prestação. Leis Complementares Federais n

os
 101/2000 (LRF). DIREITO CONSTITUICIONAL: 

Constituição: Conceito. Interpretação e caracterização das normas constitucionais. Poder Constituinte 
Originário e Poder Constituinte Derivado: Características. Emenda à Constituição. Hierarquia das Normas 
Jurídicas. Princípio da Supremacia da Constituição. Revisão Constitucional. Controle de 
Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. 
Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Princípios do 
Estado de Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias constitucionais: Conceito. 
Classificação. Direito de petição. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Direitos Políticos. Federação: 
Soberania e autonomia do Estado Federal. Repartição de competências. Intervenção Federal nos Estados 
e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do Poder Estatal. Princípios e normas da Administração 
Pública. União. Competência. Estado-Membro. Poder constituinte estadual: autonomia e limitações. Efeito 
Vinculante. Súmula Vinculante. Reclamação Constitucional. Remédios Constitucionais. DIREITO 
ADMINISTRATIVO: Conceito e fontes do Direito Administrativo – regime jurídico administrativo. A 
Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso do poder. 
Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Centralização e 
descentralização da atividade administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração 
Pública Direta e Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia 
Mista. Entidades paraestatais. Organizações Sociais. Contratos de Gestão. Poderes Administrativos: 
poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de 
polícia. Atos administrativos: conceitos e requisitos, atributos, classificação, motivação, invalidação. 
Licitação: conceito, finalidade, princípios, modalidades, objeto, obrigatoriedade, procedimentos, anulação e 
revogação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridade 
e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Serviços públicos: conceitos, 
classificação, regulamentação, controle, permissão, concessão e responsabilidade. Responsabilidade Civil 
do Controle da Administração Pública: Conceito. Tipo e formas de controle. Controle Interno e Externo. 
Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Controle Parlamentar. Controle exercido pelo Tribunal de 
Contas do Estado. Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. Princípios da administração 
pública: concurso público, nomeação para cargos, empregos e funções, remuneração, regras para 
acumulação de cargos e remuneração, reserva de vagas, direitos do trabalhador, regime de previdência e 
efetivação em cargo público. Capacitação e formação profissional: a importância do T&D. A Avaliação do 
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Desempenho Profissional (ADP) como importante estratégia de gestão de pessoas. Sindicância e 
Processo Administrativo. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas. Administração de cargos e salários. 
Seleção de pessoas. Improbidade administrativa. Conhecimentos em administração de pessoal e gestão 
de recursos humanos. Legislação trabalhista e previdenciária, rotinas de administração de pessoal e 
benefícios, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento e administração de cargos e salários. 
Gestão por competências e avaliação de desempenho. Gestão estratégica de recursos humanos. Noções 
de gestão de pessoas em administração pública. 

 

Art. 5º Os itens 01 e 02 do Anexo V (Das Atribuições e Responsabilidades dos 
Cargos) do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público de Provas nº 01/2022 
passam a vigorar com as seguintes especificações: 

 
ANEXO V 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CARGOS 
 
1. AGENTE DE PROJETOS E CONVÊNIOS  
1 - Realizar o cadastro de projetos de solicitação de recursos junto às plataformas governamentais e 
autarquias federais. 2 - Acompanhar o andamento dos contratos, convênios, celebração, execução, 
pagamento e prestação de contas. 3 - Prestar auxílio a toda atividade técnica desenvolvida na sua área de 
atuação. 4 - Fornecer informações do seu setor aos órgãos de controle. 5 - Auxiliar na elaboração da 
proposta orçamentária. 6 - Controlar e arquivar documentos do setor. 7 - Acompanhar e controlar a 
execução de contratos e convênios celebrados pelo Município na sua área de competência. 8 - Executar 
outras tarefas afins. 
Condições para Ingresso: Concurso de provas ou provas e títulos. 
Habilitação: Escolaridade mínima, ensino superior completo em qualquer área de atuação. 
 

2. AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
1 - Auxiliar nas aquisições de materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor. 2 - Auxiliar nos 
processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em Lei. 3 - Auxiliar na elaboração 
de pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação. 4 - Auxiliar nos processos de 
licitação de acordo com a Lei de licitações e suas alterações. 6 - Auxiliar na elaboração de contratos; 
7- Auxiliar nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 8 - Publicar extratos de contratos, 
convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades. 9 - Prestar suporte e auxiliar no que for 
necessário para o funcionamento eficaz da Comissão de Licitação. 10 - Zelar em todo momento pela 
defesa dos interesses da Administração Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações 
de competências. 12 - Responsabilidade pelas autorizações para abertura de licitações, assinaturas de 
editais, julgamentos dos recursos administrativos e adjudicações dos certames, bem como pela avaliação 
da execução contratual. 13 - Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária. 14 - Receber e organizar as 
requisições de compras dos diversos setores. 15 - Auxiliar na elaboração de prestação de contas. 16 - 
Auxiliar a arquivar os documentos do setor. 17 - Executar outras tarefas afins. 
Condições para Ingresso: Concurso de provas ou provas e títulos. 
Habilitação: Escolaridade mínima, ensino superior completo em qualquer área de atuação. 

 
Art. 6º Os candidatos inscritos para os cargos excluídos de Administrador de 

Compras e Contratos e Administrador de Recursos Humanos poderão optar em seguir 
no certame, migrando para um dos cargos incluídos de Agente de Projetos e Convênios 
ou Agente de Contratação, ambos de nível de habilitação correspondentes àqueles, por 
meio de nova inscrição em um dos cargos inseridos, compensando, para isso, a taxa de 
inscrição paga para o cargo excluído. 

Parágrafo único. Se os candidatos referidos no caput optarem por não 
prosseguir no certame poderão requerer a restituição do valor relativo à taxa de 
inscrição por meio de requerimento à Secretaria Municipal de Administração contendo 
as informações necessárias à identificação e transferência dos respectivos créditos. 
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Art. 7º Permanecem ativas as inscrições regularmente realizadas na primeira 
etapa do certame, sendo que as pré-inscrições ainda não pagas, podem ser quitadas 
por meio da segunda via do documento bancário disponível na página do certame. 
 

Art. 8º Fica o presente Edital Rerratificatório incorporado, para todos os efeitos, 
ao Edital nº 01/2022 do Concurso Público de Provas nº 01/2022. 
  

Art. 9º As demais cláusulas e disposições do Edital em epígrafe permanecem 
inalteradas. 
 
 

Registre-se, publique-se. 
 
 
 
Iraceminha/SC, em 20 de junho de 2022. 
 
 
 

 
 
 

JEAN CARLOS NYLAND 
Prefeito Municipal 
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