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EDITAL RETIFICADO DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DE AGENTES 

CONTROLE DE VETOR TEMPORÁRIOS (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 

121, DE 14 DE JANEIRO DE 2021)  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO RETIFICADO N. 015/2021 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito do Município de Iguape – SP, no uso de 

suas atribuições conferidas por lei, faz saber, a quem interessar possa que, nos termos da Lei 

Complementar municipal 121, de 14 de janeiro de 2021, no período de 22 de outubro de 2021 

a 23 de outubro de 2021 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado 

visando à contratação temporária de 4 (quatro) Agentes Controle de Vetor, no escopo de atender 

à necessidade de excepcional interesse público surgido nas área do Departamento de Saúde da 

Prefeitura do Município de Iguape, para evitar solução de continuidade de serviços essenciais 

em virtude de dispensas, exonerações e afastamentos de servidores públicos, o qual será regido 

pelas instruções especiais contidas neste Edital e seu anexo e organizado e dirigido pela 

Comissão Especial, constituída pela Portaria nº 162 de 08 de outubro de 2021. 

CAPITULO I  

Das disposições preliminares 

1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital dar-se-á com a afixação 

no mural da Prefeitura Municipal de Iguape (SP) e no Diário Oficial do Município, 

disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal de Iguape na rede internacional de 

computadores - Internet. 

1.1. Os demais editais relativos às etapas do processo seletivo serão publicados 

no Diário Oficial do Município de Iguape.  

2. O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma de execução: 

CRONOGRAMA 
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DATA EVENTO 

20 de outubro de 2021 Publicação do edital de abertura do certame 

21 de outubro de 2021 Prazo para impugnação do edital de abertura do certame 

22 de outubro de 2021 Publicação das decisões acerca das impugnações ao 

edital de abertura do certame (caso existam recursos). 

22 a 23 de outubro de 2021 Período de inscrições dos interessados 

27 de outubro de 2021 Publicação da lista das inscrições deferidas 

28 de outubro de 2021 Prazo para impugnação em face das decisões de 

indeferimento das inscrições. 

03 de novembro de 2021 Publicação das decisões sobre as impugnações acerca do 

indeferimento das inscrições indeferidas e divulgação do 

local da prova 

07 de novembro de 2021 Previsão e aplicação da prova 

10 de novembro de 2021 Publicação do resultado provisório  

11 de novembro de 2021 Prazo para interposição de recurso em face do resultado 

provisório 

12 de novembro de 2021 Respostas dos recursos e divulgação do resultado final 

 

2.1 As datas definidas neste Edital poderão sofrer alteração em virtude da 

necessidade de ajustes operacionais, mediante a publicação no Diário Oficial do Município.  

3. É de inteira responsabilidade dos candidatos conhecer todas as normas e 

condições estabelecidas neste Edital e seu Anexo. 
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4. Efetuada inscrição, o candidato manifesta tacitamente o conhecimento e 

aceitação das regras deste Edital, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 

5. Por se tratar de processo seletivo para funções temporárias na 

administração pública municipal, concretizada a inscrição, o candidato manifesta tacitamente 

ciência de que seus dados e resultados também serão públicos, anuindo assim com a sua 

publicação nos meios referidos neste Edital. 

6. As informações prestadas pelo candidato e eventuais documentos 

entregues por ele são de sua inteira responsabilidade, podendo responder, no caso de falsidade, 

a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame.  

7. Durante todo o curso deste certame, é assegurado ao candidato o direito 

à ampla defesa e ao contraditório, nos termos deste Edital.  

8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados 

referentes ao andamento deste processo, divulgados no Diário Oficial do Município. 

CAPITULO II  

Das funções temporárias e das vagas 

9.  O processo seletivo simplificado destina-se à contratação temporária, nos 

termos da Lei Complementar municipal nº 121/2021, em decorrência de necessidade de 

excepcional interesse público exsurgido da urgência em função de dispensas, exonerações e 

afastamentos de servidores públicos, na conformidade deste capítulo, para: 

- 4 (quatro) Agentes de Controle de Vetores, visando ao desempenho de 

atividades administrativas nos órgãos da Prefeitura Municipal de Iguape; 

10. O candidato aprovado para a vaga e convocado para contratação sujeitar-

se-á às regras da Lei Complementar municipal 121/2021, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso X do art. 115 da Constituição 

do Estado de São Paulo, no âmbito do Município de Iguape.  
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11.  O prazo de validade do processo seletivo e contrato serão nos termos do 

artigo 4º inciso IV da LCM nº 121/2021 de 3 (três) anos, contado a partir da data da 

homologação do resultado final, podendo a critério da administração municipal ser prorrogado 

por igual período. 

12. O candidato habilitado será contratado imediatamente, obedecendo à 

ordem de classificação final e a vagas aberta, podendo os remanescentes serem aproveitados 

dentro do prazo de validade do processo seletivo, à medida do surgimento de novas vagas. 

13.  As atribuições das funções temporárias estão disponíveis na Tabela 1 

deste edital. 

14. A remuneração constante na Tabela 1 corresponde aos vencimentos 

iniciais dos servidores efetivos que exercem funções semelhantes, conforme disposto no art. 9º 

da Lei Complementar Municipal nº121/2021.  

15. Além da remuneração prevista na Tabela 1, o Agente de Combate de 

Vetor  temporário, contratado fará jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, 

acrescida de terço constitucional, na proporção de 1/12 (um doze avos) do tempo de serviço 

prestado durante o período da contratação, bem como o direito de percebimento de auxílio-

alimentação, instituído pela Lei municipal nº 2.354, de 08 de maio de 2019, diárias, fixadas nos 

termos da Lei municipal 2.365, de 10 de setembro de 2019, não fazendo jus a nenhuma outra 

vantagem remuneratória ou indenizatória percebida pelos servidores ocupantes do cargo efetivo 

tomado como paradigma, conforme estabelecido no § 3º do art. 9º da Lei Complementar 

municipal 121/2021.  

16. As funções temporárias, as vagas em disputa, a escolaridade exigida para 

contratação em cada atividade, os vencimentos e a carga horária estão estabelecidos na Tabela 

1 abaixo: 

FUNÇÃO  

TEMPORÁRIO 

TOTAL DE VAGAS ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

VENCIMENTOS 

E CARGA HORÁRIA 

Agente Controle de 

Vetor Temporário 

4 (quatro) vagas  Ensino fundamental 

completo, concluído em 

instituição de ensino 

reconhecida. 

 

 

1. executar tarefas de 

controle de vetores e 

endemias, 

especialmente: 

a - realizar pesquisa 

larvária em ambientes 

diversos;  

b - realizar tratamento 

focal e perifocal de 

R$ 1.550,00 (um mil, 

quinhentos e cinquenta 

reais e quarenta e nove 

centavos);  décimo 

terceiro salário, férias, 

acrescida de terço 

constitucional, na 

proporção de 1/12 (um 

doze avos) do tempo de 
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pontos estratégicos;  

c - proceder ao 

levantamento de índices 

de densidade larvária; 

d - orientar os 

responsáveis pelos 

pontos estratégicos 

sobre medidas para 

eliminar criadouros de 

insetos e de outros 

vetores da doença, seja 

em residências comuns 

ou em estabelecimentos 

diversos e sobre como 

proceder à melhoria das 

condições sanitárias;  

e - orientar a 

comunidade em geral 

sobre as medidas para 

eliminar criadouros de 

insetos e de outros 

vetores de doença em 

residências e em 

estabelecimentos 

diversos;  

f - demais atividades 

necessárias para o 

completo 

desenvolvimento dos 

procedimentos de 

prevenção e combate às 

doenças.  

g - executar outras 

tarefas solicitadas pela 

chefia imediata, 

compatíveis com a 

função 

serviço prestado durante 

o período da contratação 

vantagens; 

40 horas/semanais. 

 

17. A escolaridade e requisitos exigidos para a contratação deverão ser 

comprovados no momento da celebração do contrato temporário pelo candidato aprovado para 

o exercício das funções. 

18. A não comprovação da habilitação mínima pelo candidato provocará sua 

exclusão da lista de classificação, sem direito à contratação. 

CAPITULO III  

Das condições para inscrição 

19. Para se inscrever neste certame o candidato deverá ler este Edital em sua 

íntegra e preencher as condições para inscrição especificadas a seguir: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 

12, § 1º da Constituição Federal de 1988; 

b) ter 18 anos de idade completos até a data da celebração do contrato 

temporário; 
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c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; 

e) não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, a Administração, a fé 

pública, os costumes e os previstos na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

f) não ter sido condenado por ato de improbidade previsto na Lei 8.429, de 02 

de junho de 1992, com decisão transitado em julgado; 

g) ter concluído, até a data da posse, o grau de escolaridades exigido na Tabela 

1 deste Edital para o exercício das funções temporárias; 

h) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

i) possuir na data da posse os documentos comprobatórios dos requisitos 

exigidos para o cargo e preencher as exigências para a celebração do contrato temporário na 

forma da Lei Complementar municipal 121, de 14 de janeiro de 2021. 

20. A comprovação dos documentos exigidos para inscrição estabelecidos no 

item 19 será solicitada por ocasião da celebração do contrato. 

21.  A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na 

impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no processo 

seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

22. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital e na legislação pertinente, acerca das quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

23.  As inscrições devem ser efetuadas apenas por via eletrônica, no sítio 

da Prefeitura Municipal de Iguape na rede internacional de computadores – Internet 

(www.iguape.sp.gov.br). 

24. Para inscrever-se, por meio eletrônico, o candidato deverá acessar o 

site www.iguape.sp.gov.br, durante o período das 07h00 do dia 22 de outubro de 2021 até 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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às 17h00 do dia 23 de outubro de 2021, localizar o ícone “Processos Seletivos”, e efetuar 

sua inscrição conforme os procedimentos descritos a seguir: 

a) proceder ao registro no ambiente indicando seus dados pessoais 

solicitados eletronicamente e gerando sua senha pessoal de acesso ao sistema; 

b) ingressar no sistema e preencher o formulário indicado para inscrição, 

lançando os dados solicitados; e 

c) por fim, gerar o boleto de pagamento e quitá-lo no sistema bancário. 

24.1 O valor da inscrição será de: 

a) R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para participar do processo seletivo de 

Agente Controle de Vetor Temporário; 

24.2 No valor da inscrição já estão inclusas as despesas bancárias; 

24.3 O candidato deverá conferir, no edital comunicando as inscrições 

deferidas, com previsão de disponibilização no Diário Oficial, se a sua inscrição e o respectivo 

o pagamento da taxa de inscrição foram efetivamente recebidos. Em caso negativo, o candidato 

deverá apresentar impugnação no prazo previsto no cronograma, exibindo o recibo de inscrição 

fornecido automaticamente pelo site e o comprovante de pagamento da aludida, no prazo e na 

forma previstos neste Edital.  

24.4 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 

eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 

pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporâneo, ou por 

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 

25. Efetuada a inscrição com o respectivo pagamento não serão aceitos pedidos 

de devolução da importância relativa ao pagamento da inscrição.  

26. A Comissão Especial Organizadora dispõe do direito de excluir do 

processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de inscrição de forma completa, 

correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.  
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27. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 

rigorosamente ao estabelecido neste Edital.  

28. A Comissão Especial Organizadora e a Prefeitura Municipal de Iguape 

não se responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

29. A prova para a função de Agente de Controle de Vetor será aplicada no  

dia e horário designado. 

30. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea ou por via postal. 

CAPITULO IV 

Da seleção dos candidatos  

31. A seleção dos candidatos aprovados far-se-á por meio de aplicação de 

prova escrita a todos os candidatos.  

32. A prova escrita será consistente em prova objetiva composta por: 

32.1. 20 (vinte) questões de Conhecimento específicos; 

32.2. 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa; 

32.3. 5 (cinco) questões de Matemática;  

32.4. 5 (cinco) questões Conhecimento Gerais; 

32.5. 5 (cinco) questões de Informática. 

 

33. A parte objetiva da prova escrita será composta de 50 (cinquenta) 

questões de múltiplas escolhas, distribuídas nas disciplinas e conteúdo programático expostos 

nas Seções I deste Capítulo. 

SEÇÃO I 
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Da prova objetiva para Agente de Controle de Vetor 

34. Conteúdo Programático 

34.1 Língua Portuguesa: 

34.2 Ortografia: uso de S e Z.  

34.3 Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. 

34.4 Divisão silábica: separação e partição de sílabas.  

34.5 Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 

 34.6 Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras 

quanto à posição da sílaba tônica.  

34.7 Classe de palavras (classes gramaticais). 

 34.8 Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo.  

34.9 Tempos e modos do verbo. 

34.10 Crase.  

34.11 Frase e Oração.  

34.12 Tipos de sujeito.  

34.13 Tipos de predicado.  

34.14 Sinônimos e antônimos. 

34.15 Interpretação de texto.  

34.16 Sufixos e prefixos.  

34.17 Pronomes de tratamento.  

34.18 Vozes do verbo. 

35 Matemática: 

35.1 Números naturais e inteiros: operações e propriedades. 

35.2 Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 

propriedades.  

35.3 Razão e proporção.  

35.4 Mínimos múltiplo comum e máximo divisor comum.  

35.5 Potenciação. Radiciação. Porcentagem. 

35.6 Juros simples. 

35.7 Regra de três simples. Equação do 1º e 2º graus.  

35.8 Unidades de medida. Sistema métrico decimal.  



          MUNICÍPIO DE IGUAPE 

              * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 

 

Avenida Adhemar de Barros, n. 1.070 – Fone (13) 3848-6810 – CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

 

35.9 Geometria plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema 

de Tales e Teorema de Pitágoras.  

35.10 Geometria espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, 

cones e cálculo de volumes.  

35.11 Análise de gráficos e tabelas.  

35.12 Resolução de situações-problema. 

 

36 Conhecimentos Gerais: 

 36.1 Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 

37 Conhecimento sobre Iguape: 

37.1 História da cidade de Iguape. 

37.2 Lei Municipal nº 1.733/03 que dispõe sobre o quadro de pessoal da 

Prefeitura do Município de Iguape e dá outras providências. 

 

38 Conhecimentos Específicos  

38.1 SUS princípios e diretrizes.  

38.2 Programa de Saúde da Família. Portarias e leis do SUS, responsabilidade e 

trabalho em equipe.  

38.3 Noções de saneamento básico Educação em Saúde: conceitos básicos.  

38.4 Pacto pela Saúde.  

38.5 Indicadores de saúde.  

38.6 Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo.  

38.7 Doenças infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil, endemias e 

doenças emergentes.  

38.8Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária.  

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento, princípios de 

imunização: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas 

Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe 

sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto 

n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; 

PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de 
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Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica.  

38.9 Noções básicas de vigilância ambiental e sanitária, principais doenças 

endêmicas e epidêmicas do Brasil, controle de vetor, arboviroses, animais peçonhentos e 

sinantrópicos, legislação do SUS na área de atuação dos agentes de controle de vetor, noções 

básicas de zoonoses, identificação de criadouros, atribuições do Agente de controle de vetor.  

38.10 Noção de equipamentos de proteção individual. Integração das ações dos 

Agentes de Combate de Vetores a equipe de Atenção Básica em Saúde. Atribuição do agente 

de controle de vetor. 

39 NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

39.1 MS-Windows 10 ou superior: conceito de pastas, diretórios, arquivos, 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 

menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010  ou 

superior.  

39.2 MS-Word 2010  ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e 

formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 

numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, 

inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. 

 39.3 MS-Excel 2010  ou superior: estrutura básica das planilhas, conceitos de 

células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 

funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 

numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. 

39.4  MS-PowerPoint 2010 ou superior: estrutura básica das apresentações, 

conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 

formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, 

animação e transição entre slides. 

39.5 Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 

mensagens, anexação de arquivos.  

39.6 Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 

impressão de páginas. 

 39.7 Conceitos de proteção e segurança: Noções de vírus,  pragas virtuais, 

aplicativos para segurança. 
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SEÇÃO II 

Da pontuação  

40.Cada questão da parte objetiva terá o valor de 2 (dois) ponto, podendo o 

candidato alcançar até 100 (cem) pontos.  

41. O candidato que não alcançar 20 (vinte) pontos no Bloco de questões de 

Conhecimentos específico do Cargo de Agente de Vetor será sumariamente eliminado.  

42. A soma da prova permitirá o candidato a alcançar 100 (cem) pontos.  

43. Será aprovado o candidato que atingir no mínimo 50 (cinquenta) pontos na 

prova.   

CAPITULO V 

Da classificação dos candidatos 

44. A seleção às vagas ofertadas obedecerá à classificação por ordem 

decrescente de pontuação, de acordo com o resultado da soma dos pontos obtidos na 

conformidade das disposições deste Edital.  

45. Em caso de empate na pontuação final, o critério de desempate, em 

consonância com o art. 6º da Lei Complementar municipal 121/2021, observada preferência do 

candidato que contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei federal 

10.741, de 1º de outubro de 2003, será: 

a) maior tempo de experiência em cargo, emprego ou função de tecnologia da 

informação ou análise e desenvolvimento de sistemas; 

b) maior grau de escolaridade; 

c) maiores encargos familiares. 

CAPITULO VI 

Do resultado provisório 
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46. A relação dos candidatos aprovados, segundo ordem de classificação 

estabelecida, será divulgada em listagem provisória no Diário Oficial do Município, conforme 

cronograma estabelecido neste Edital.  

47. O edital de divulgação do resultado provisória também.  

 

CAPITULO VII 

Do recurso em face do resultado provisório 

48. Será admitido recurso em face do resultado provisório, a ser 

manejado exclusivamente por via eletrônica, por meio de impugnação encaminhada ao 

endereço eletrônico seletivo@iguape.sp.gov.br, por meio de mensagem intitulada 

“RECURSO – AGENTE DE CONTROLE DE VETOR”, dirigida à Comissão Especial 

Organizadora entre 00h01min do dia 11 de novembro de 2021 até às  23h:59min do mesmo 

dia.  

49. O recurso deverá ser pertinente e conter justificativa clara e observar o 

modelo contido no Anexo I a este edital. 

50.As respostas aos recursos interpostos serão divulgadas no Diário Oficial do 

Município junto com o resultado definitivo ou final do certame. 

51. Não serão admitidos recursos relativos a preenchimento incompleto, 

equivocado ou incorreto dos formulários necessários ao processo seletivo, bem como acerca de 

documentação não anexada ou fora do prazo estipulado neste Edital, nem tampouco será 

admitido recurso em litisconsórcio, manejado por mais de um candidato.  

CAPITULO VIII 

Do resultado definitivo e da convocação dos aprovados 

52. A relação dos candidatos classificados neste processo seletivo 

simplificado – resultado final – será divulgada em listagem por ordem de classificação no Diário 

Oficial do Município conforme cronograma contido neste Edital.  

mailto:seletivo@iguape.sp.gov.br
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53.  A contratação do candidato, observado o número de vaga, respeitará, 

rigorosamente, à ordem de classificação dos aprovados. 

54. As vagas oriundas de desistência manifestada pelo candidato no 

momento da contratação serão preenchidas mediante sucessivas convocações dos candidatos 

subsequentes na ordem de classificação. 

55. Todas as convocações serão efetuadas por meio de atos divulgados no 

Diário Oficial do Município.   

56. É de responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações dos atos 

deste processo seletivo e da convocação para contratação por meio do Diário Oficial do 

Município, disponibilizado eletronicamente no sítio da Prefeitura Municipal de Iguape na rede 

internacional de computadores - Internet.  

57.  O candidato aprovado e convocado terá o prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data da convocação, para apresentar as documentações necessárias ao 

Departamento de Recursos Humanos, sob pena de perder automaticamente a vaga, facultando 

a administração municipal o direito de convocar o próximo candidato por ordem de 

classificação. 

58.   Caso o candidato não deseje celebrar a contratação, poderá 

expressamente manifestar a desistência, mediante requerimento próprio encaminhado à Divisão 

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iguape, permitindo, assim, a convocação do 

candidato subsequente.  

59. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação, a 

celebração do contrato está condicionada à exibição de todos os documentos oportunamente 

exigidos pela Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Iguape.  

60.  A não apresentação dos documentos exigidos pela Divisão de Recursos 

Humanos no momento da contratação implicará impossibilidade de aproveitamento do 

candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição neste processo 

seletivo, a não ser a aceitação por parte da administração pública municipal de justificativa 

ofertada a tempo pelo interessado.  
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CAPITULO XI 

Das disposições finais  

61. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este Edital por 

meio de requerimento encaminhado à Comissão Especial Organizadora através do endereço 

eletrônico seletivo@iguape.sp.gov.br, por meio de mensagem intitulada “IMPUGNAÇÃO – 

EDITAL AGENTE DE COMBATE DE VETOR – 2021”, desde que o inconformismo seja 

manejado conforme prazo descrito no cronograma. 

61.1  Eventual impugnação ofertada na forma do item 61 será respondida pela 

Comissão Especial por meio de decisão a ser disponibilizada no Diário Oficial de Justiça. 

62. O impugnante deverá necessariamente indicar o item ou subitem que será 

objeto de impugnação e sua fundamentação, que será julgado pela Comissão Especial 

Organizadora deste processo seletivo.  

63. A habilitação neste processo seletivo assegura ao candidato a posse 

imediata de ser contratado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da 

administração municipal, respeitada a ordem de classificação, dentro da validade do certame.  

64. Não poderão participar do processo seletivo servidores públicos 

responsáveis pela condução deste certame, assim como seus parentes consanguíneos ou por 

afinidade, em linha reta ou colateral, até segundo grau. 

65.  Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, circunstâncias que serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado no 

Diário Oficial do Município. 

66. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora 

deste processo seletivo.  

Iguape (SP), 20 de outubro de 2021 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

Prefeito de Iguape 
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ANEXO I 

 

RECURSO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA VAGA  

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Organizadora, do Processo Seletivo 15/2021 

da Prefeitura de Iguape 

 

................................................................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

............................................., inscrito no CPF sob n. ...............................................,  residente e 

domiciliado na .............................................................................................................. .............., 

regularmente inscrito no Processo Seletivo de (Agente Combate de Vetor), inconformado com 

o resultado provisório do certame, vem apresentar recurso com base nas razões de fato e de 

direito que passa a expor:  

........................................................................................................................ ...............................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Iguape, ............ de .......................................... de ......... 

......................................................................................... 

 


