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EDITAL N. 02, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO N. 002/2020 

COMUNICA O CANCELAMENTO DA PROVA 

OBJETIVA PREVISTA PARA 22 DE MARÇO DE 

2020 E RETIFICA O EDITAL DE ABERTURA 

PARA CONVERTER A PROVA OBJETIVA A SER 

APLICADA AOS CANDIDATOS A EMPREGOS 

PÚBLICOS DE MÉDICOS EM ANÁLISE 

CURRICULAR 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais, comunica que, em virtude das medidas preventivas para controle do 

contágio do novo Coronavírus (Covid-19) e nos termos do Decreto 2.781, de 20 de março 

de 2020, RESOLVE cancelar a prova objetiva designada no processo seletivo n. 02/2020, 

prevista para o dia 22 de março de 2020, bem como a retificar parcialmente o Edital de 

abertura do certame, para constar que: 

A - O Capítulo III – Da Prova passa a ter a seguinte redação: 

1 – O Processo Seletivo será classificatório e constará de apenas uma fase: 

2 - Para os candidatos aos empregos públicos de Agente Comunitário de 

Saúde, Agente de Controle de Vetor e Auxiliar de Saúde Bucal, o processo de seleção 

simplificado consistirá de uma prova objetiva, constante no Anexo I deste edital, valendo de 

0 a 10 pontos, com 10 (dez) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada 

uma (“a”, “b”, “c” e “d”), com apenas uma alternativa correta, onde cada questão tem valor 

de 1,0.  
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3 - Para os candidatos aos empregos públicos de Médico 40 horas psf, Médico 

do trabalho 16h, Médico 20 horas, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra 20h e Médico 

Pediatra, o processo seletivo simplificado consistirá unicamente na análise de currículo, que 

deverá ser encaminhada pelo candidato, das 08 horas do dia 24 até às 17 horas do dia 30 de 

março de 2020, para o endereço eletrônico seletivo022020@iguape.sp.gov.br, observado os 

Anexo I e II deste Edital. 

ANEXO I 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGO TIPO DE PROVA 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Prova objetiva de múltipla escolha 

AGENTE DE CONTROLE VETOR Língua Portugesa 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

História de Iguape e Conhecimentos 

específicos 

  10 questões 

Médico 40 horas psf   

Médico do trabalho 16h Análise de currículo 

Médico 20 horas   

Médico Plantonista   

Médico Psiquiatra 20 h   

Médico Pediatra 20h   

4 - A Escala de Avaliação para análise curricular terá como parâmetros a 

tabela contida no Anexo II, a qual indica a pontuação para cada experiência do candidato.  

5 - A pontuação máxima global que cada candidato poderá atingir na prova 

de análise curricular será de até 10 pontos, havendo previsão para pontuação em cada item.  

6 – O currículo que o candidato ao emprego público de médico deverá 

encaminhar ao endereço eletrônico apontado no item 3 acima deverá conter, além de sua 

qualificação pessoal e profissional, a indicação de sua formação acadêmica, com a data e 

instituição em que colou grau, bem como o registro no Conselhor Regional de Medicina. 
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7 – O currículo também deve apontar os eventos indicados no Anexo II abaixo 

em que o candidato participou até 10 de março de 2020, pois somente serão consideradas as 

condições existentes a data da abertura do certame.  

8 – Os documentos comprobatórios dos eventos indicados nos currículos de 

cada candidato deverão ser exibidos no momento da contratação no emprego público, sob 

pena do candidato aprovado não poder ter acesso ao emprego público.  

ANEXO II 

  Evento para pontuação Pontuação por evento Limite máximo no item 

1 

Experiência profissional no 

serviço de saúde pública 

1 (um) ponto a cada seis 

meses de experiência 

comprovada Até 5 pontos 

2 

Experiência profissional no 

serviço de saúde privado 

1 (um) ponto a cada seis 

meses de experiência 

comprovada Até 3 pontos 

3 

Trabalho científico publicado 

em revista reconhecida 

1 (um) ponto por cada 

trabalho apresentado   

  

ou qualquer outro meio de 

comunicação de notório   Até 3 pontos 

  conhecimento     

4 

Participação em congresso, 

conferência ou simpósio 

3 (três) pontos como 

expositor   

  

médico realizados por 

entidades reconhecidas, com  

2 (dois) pontos como 

debatedor Até 5 pontos 

  apresentação de certificados 

1 (um) ponto como 

ouvinte   

B - O Capítulo IV – Da Prestação das Provas passa a ter a seguinte redação: 

1 – Em virtude da necessidade de adoção de medidas para evitar o contágio e 

a expansão da contaminação do novo Coronavírus (Covid – 19), a aplicação da prova 

objetiva, para os candidatos aos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, 

Agente de Controle Vetor e Auxiliar de Saúde Bucal, ocorrerá em momento oportuno, a ser 

comunicado a todos os candidatos por meio de futuro edital, o qual informará o local, data e 
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hora em que ocorrerá o exame, a ser realizado, se necessário, em local apropriado e que 

resguardará a integridade do candidato, de modo a evitar a presença de mais de três 

candidatos por sala.  

2 – O Edital que designará a prova objetiva a ser aplicada aos canidatos aos 

empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle Vetor e Auxiliar 

de Saúde Bucal será disponibilizado no lugar de costume na Prefeitura Municipal de Iguape 

e no site eletrônico www.iguape.sp.gov.br.     

C - O Capítulo V – Do Julgamento da Prova passa a ter a seguinte redação: 

1. Tanto a prova objetiva como a seleção por meio de análise curricular terão 

caráter eliminatório e classificatório, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) no total de 10 (dez) pontos possíveis, 

como estipulados nos itens anteriores.  

2. A prova objetiva terá 10 (dez) questões, em que cada questão valerá 01 

(um) ponto, num total de 10 (dez) pontos. 

3. O candidato sujeito à análise curricular poderá indicar tantos quantos forem 

os seus eventos, desde que observada a data limite da sua ocorrência (10 de março de 2020), 

devendo, como esclarecido no item 8 do Capítulo III acima, apresentar na data da contratação 

a comprovação de sua ocorrência, mediante documento apropriado, sob pena não poder ter 

acesso ao emprego público. 

4. O não comparecimento à prova objetivo na data designada ou o não 

encaminhamento do currículo ao endereço eletrônico indicado no período determinado neste 

Edital inabilitarão o candidato automaticamente. 

5. Não haverá segunda chamada para nenhuma prova. 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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D - O Capítulo VI – Da Classificação passa a conter a seguinte redação 

1. A nota final de cada candidato aprovado será a pontuação obtida na prova 

objetiva ou na análise curricular. 

2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de nota final. 

3. Os candidatos portadores de deficiência serão classificados por ordem 

decrescente de nota final. 

4. Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o 

candidato que possuir: 

a) maior idade; 

b) maior número de dependentes (cônjuge e filhos). 

5. A relação dos aprovados já estará na ordem de classificação pelo item 4. 

6. Ainda havendo igualdade de pontos, o desempate ocorrerá na nomeação do 

candidato. 

E – As demais regras do Edital anterior continuam em vigência. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar 

ignorância, faz baixar este Edital, a ser publicado na impensa local e afixado no lugar de 

costume na sede da Prefeitura de Iguape.  

Iguape – SP, 20 de março de 2020 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  


