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DECRETO N. 2.805,  

DE 07 DE JULHO DE 2020 

 

ESTABELECE REGRAS ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO 

DE PROVAS OBJETIVAS A CANDIDATOS A CARGOS E 

EMPREGOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS DURANTE A 

QUARENTENA DEFLAGRADA PARA COMBATE À 

DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

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

legais,  

Considerando que a contratação de pessoal pela Administração Pública por tempo 

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, também 

deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(Constituição Federal, art. 37, “caput” e inciso IX); 

Considerando, por outro lado, a declaração pública de pandemia em relação ao novo  

coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de 

janeiro de 2020, bem como o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública; 

Considerando que, neste cenário, as autoridades públicas médicas e sanitárias 

declararam a existência de transmissão comunitária nas unidades da Federação, em que não se 

consegue identificar a trajetória de infecção pelo novo coronavírus; 

Considerando também a natureza essencial e ininterrupta de boa parte do serviço 

público, o que impõe a necessidade de garantir condições mínimas para sua continuidade, 

compatibilizando-a com a preservação da saúde de todos os envolvidos na prestação de atividades 

públicas essenciais, inclusive no momento da contratação de pessoas interessadas em colaborar 

com a Administração Pública; 
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Considerando que é visível o conflito entre a realização de provas presenciais de 

concursos ou de processos seletivos e a oferta de segurança à saúde dos candidatos, bem como que 

é temerária a realização de aplicação de provas objetivas ou discursivas à distância, por meio 

eletrônico;  

Considerando, por fim, que o processo seletivo para contratação de pessoal em 

caráter temporário pela Administração Pública tem natureza simplificado; 

DECRETA: 

Art. 1º - Os processos seletivos para contratação de servidores e empregados públicos, a título 

temporário, durante o período de quarentena deflagrada para combate à disseminação do novo 

coronavírus, terão caráter eliminatório e classificatório e constarão de apenas uma fase, consistente 

na análise curricular de cada candidato. 

Parágrafo único – Os interessados na participação dos processos seletivos deverão proceder à 

inscrição e ao encaminhamento de seus currículos, conforme normas estabelecidas no 

correspondente edital de cada certame. 

Art. 2º - A escala de avaliação para análise curricular terá como parâmetros a tabela a seguir, a 

qual indica a pontuação para cada experiência do candidato. 

  Evento para pontuação Pontuação por evento Limite máximo no item 

1 

Experiência profissional comprovada 

no serviço público 

2,5 (dois e meio) pontos a 

cada seis meses de 

experiência comprovada Até 10 pontos 

2 

Experiência profissional comprovada 

no serviço privado 

2 (dois) pontos a cada seis 

meses de experiência 

comprovada Até 4 pontos 

3 

Graduação em entidade de ensino 

oficial ou privada, desde que 

reconhecida, além do grau escolar de 

exigência de acesso ao cargo ou 

emprego público 

2 (dois) pontos para cada 

graduação certificada Até 4 pontos  

4 

Formação em cursos técnicos 

especializados, além do exigido para 

acesso ao cargo ou emprego público  

1 (um ponto) por cada 

curso comprovadamente 

concluído Até 2 pontos 
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Art. 3º - A pontuação máxima global que cada candidato poderá atingir na prova de análise 

curricular será de até 20 (vinte) pontos, respeitada a pontuação em cada item, conforme estatuído 

no artigo 2º deste decreto.  

§ 1º – Será considerado aprovado o candidato que alcançar 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

globalmente previstos, sendo facultado a todos apontar tantos quantos possíveis pontos em cada 

item, mas sempre observado o limite máximo para cada evento. 

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

§ 3º - Os candidatos portadores de deficiência serão classificados em lista específica, observada a 

legislação específica.  

Art. 4º - Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o candidato que possuir: 

I - maior idade; 

II - maior número de dependentes (cônjuge e filhos); e  

III – maior pontuação no evento “1” (experiência profissional comprovada no serviço público), 

conforme previsão contida no art. 2º deste decreto. 

Art. 5º - O edital do processo seletivo poderá prever o encaminhamento do currículo dos candidatos 

aos cargos ou empregos públicos temporários a endereço eletrônico apontado previamente.  

Art. 6º - O currículo, além da qualificação pessoal e profissional do candidato, indicará sua 

formação escolar, com a data e instituição em que colou grau, bem como o registro no Conselho 

Regional de sua profissão, se for o caso, deverá também estar instruído com a comprovação dos 

eventos indicados no artigo 2º deste decreto, apontados como satisfeitos até a data prevista no 

edital de abertura do processo seletivo. 

Parágrafo único – A critério da comissão examinadora do processo seletivo, os documentos 

comprobatórios dos eventos indicados nos currículos de cada candidato poderão ser exibidos no 

momento da contratação no emprego público, sob pena do candidato aprovado não poder ter acesso 

ao cargo ou emprego público temporário. 
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Art. 7º - O edital de abertura do processo seletivo e os demais atos de comunicação com os 

candidatos serão sempre disponibilizados no lugar de costume na Prefeitura Municipal de Iguape 

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

Art. 8º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 07 DE JULHO DE 2020 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

http://www.iguape.sp.gov.br/

