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EDITAL DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA FUNÇÕES TEMPORÁRIAS  

(LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 121, DE 14 DE JANEIRO DE 2021) 

 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2022 

 
 

 
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 11 a 15 de fevereiro de 2022, estarão abertas 

as inscrições para o processo seletivo simplificado visando à contratação temporária de diversas 

funções temporárias, no escopo de atender à necessidade de excepcional interesse público surgido 

nas áreas administrativas 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 029, de 07 de fevereiro de 2022. 

 
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: 
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CRONOGRAMA 
 
 

 
DATA 

 
EVENTO 

 
10 de fevereiro de 2022 

 
Publicação do edital de abertura do certame 

 
11 de fevereiro de 2022 

 
Prazo para impugnação do edital de abertura do certame 

 
12 de fevereiro de 2022 

 
Publicação das decisões acerca das impugnações ao edital 
de abertura do certame (caso existam recursos). 

 
12 a 15 de fevereiro de 2022 

 
Período de inscrições dos interessados 

 
16 de fevereiro de 2022 

 
Publicação da lista das inscrições deferidas 

 
17 de fevereiro de 2022 

 
Prazo para impugnação em face das decisões de 
indeferimento das inscrições, inclusive para o candidato 
portador de necessidades especiais - PNE 

 
18 de fevereiro de 2022 

 
Publicação das decisões sobre as impugnações acerca do 
indeferimento das inscrições indeferidas e divulgação do local 
da prova 

 
20 de fevereiro de 2022 

 
Previsão e aplicação da prova 

 

21 de fevereiro de 2022 

 

 Publicação do gabarito da prova 

 
24 de fevereiro de 2022 

 
Publicação do resultado provisório 

 
25 de fevereiro  de 2022 

 
Prazo para interposição de recurso em face do resultado 
provisório 

 
2 de março de 2022 

 
Respostas dos recursos e divulgação do resultado final 

 
 

 

3. As datas definidas neste Edital poderão sofrer alteração em virtude da 
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necessidade de ajustes operacionais, mediante a publicação no Diário Oficial do Município.É de inteira 

responsabilidade dos candidatos conhecer todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e 

seu Anexo. 

 
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 desde que tempestivo. 

 
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 n°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 da Tabela 1 deste capítulo. 

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

às regras da Lei Complementar Municipal n°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. 

 

 

 

 

 
11. O prazo de validade do processo seletivo será de 2 (dois) anos conforme  Lei 

Complementar Municipal n°121/2021, contado a partir da data da homologação do resultado final, 

podendo a critério de conveniência e oportunidade da administração municipal    ser prorrogado por igual 

período. 
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12. O candidato habilitado será contratado segundo a necessidade de pessoal e 

disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Iguape, 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 e jornadas d e  t r a b a l h o  temporárias estão 
disponíveis na Tabela 1 deste edital. 

 
 

14. Além da remuneração prevista na Tabela 1, o 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 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 n°121/2021. 

 
15. 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: 

 

 

Cód. Cargo Total de 
Vagas 

Salário (R$) Habilitação Carga 
Horária 

1.  Agente Fiscal de 

Transito 

2 + 
Cadastro 

Reserva 

R$1.401,66 Ensino médio, CNH A e B 12h x 36h 

2.  Agente 
Administrativo 

4 + 
Cadastro 
reserva 

R$ 1.501,46 Ensino Médio completo 40H 

3.  Arquiteto Cadastro 
Reserva 

R$ 9.571,97 Ensino Superior, Registro 

no CREA 

40 H 

4.  Arrais Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino Fundamental, 

Caderneta de Inscrição e 

Registro (CIR) Categoria 

MAC/ou MOC/ou CTR , 

Curso ESEP.  

12h x 36h 

5.  Assistente Social 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.362,62 Ensino superior e registro 
no CRESS 

40 H 

6.  Assistente Técnico 
Administrativo 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 3.027,20 Técnico ou Superior em 
Administração, Economia, 
Contabilidade, Gestão 
Pública, Recursos 

40 H 
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Humanos. 
 

7.  Auxiliar de Cuidador 
Social 

5 +  
Cadastro 
reserva 

R$ 1.501,49 Ensino fundamental 12h x 36h 

8.  Auxiliar de 
Contabilidade 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.622,58 Ensino médio 40 h 

9.  Auxiliar de 
Farmácia 

2 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio 40 H 

10.  Auxiliar de Saúde 
Bucal 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.359,33 Ensino médio, curso em 
auxiliar de saúde bucal e 

registro no CRO 

40 H 

11. 1

5 

Auxiliar de 

   Serviços Gerais 

3 + 
Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio 40 H 

12.  Auxiliar de 
   Serviços Gerais 

3 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio 12h x 36h 

13. 1

8 

Calceteiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 40 H 

14. 1

9 

Carpinteiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 40 H 

15.  Coletor de Lixo 1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 12h x 36h 

16.  Coletor de Lixo 
Icapara / Barra do 

Ribeira 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 12h x 36h 

17. 2

5 

Coveiro 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 12h x 36h 

18.  Cuidador Social 5 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.816,31 Ensino fundamental 12h x 36h 

19. 2

6 

Eletricista Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 40 H 

20. 2

7 

Enfermeiro 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 
COREN 

40 H 

21.  Enfermeiro 5 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 
COREN 

12h x 36h 
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22. 3

0 

Farmacêutico 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 
no CRF 

40 H 

23. 3

1 

Fiscal de Obras Cadastro 

Reserva 

R$ 1.622,58 Ensino médio 40 H 

24. 3

2 

Fiscal de Tributos e 
Posturas 

2 + 
Cadastro 

Reserva 

R$ 1.622,58 Ensino médio 12h x 36h 

25. 3

4 

Fisioterapeuta 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 
no CREFITO 

40 H 

26. 3

5 

Fonoaudiólogo Cadastro 
Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior de 
fonoaudiologia e registro no 

órgão fiscalizador da 

profissão 

40 H 

27. 3

7 

Mantenedor Geral 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.390,07 Ensino fundamental 40 H 

28. 3

8 

Mecânico Cadastro 

Reserva 

R$ 1.359,33 Ensino fundamental 40 H 

29. 4

6 

Médico 
Veterinário 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior em 
ciências veterinárias e 

registro em órgão 
competente. 

 

40 H 

30.  Merendeiro(a) Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 40 H 

31. 4

7 

Monitor de Banda 
para Flauta e 

Saxafone 

1 + 
Cadastro 

Reserva 

R$ 2.421,76 Ensino médio e 

conhecimentos específicos 

40 H 

32.  Monitor de Banda 
para Bateria, 

Timpano , Teclas 
(Marina e Bells) e 

Percussão Sinfônica 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.421,76 Ensino médio e 

conhecimentos específicos 

40 H 

33.  Monitor de Banda 
para 

Trombone,Tuba e 
Bombardino 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.421,76 Ensino médio e 

conhecimentos específicos 

40 H 

34.  Monitor de Banda   Cadastro 
Reserva 

R$ 2.421,76 Ensino médio e 

conhecimentos específicos 

40 H 

35.  Monitor de Alunos 2 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio 40 h 

36.  Monitor de Creche Cadastro 
reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio 40 H 

37.  Monitor de 
Transporte Escolar 

2 + 
Cadastro 

R# 1.293,09 Ensino médio 40 H 
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Reserva 

38.  Motorista 2 + 
Cadastro 
reserva 

R$ 1.501,49 Ensino fundamental e CNH 

Categoria D   

40 H 

39.  Motorista 2 + 
Cadastro 
reserva 

R$ 1.501,49 Ensino fundamental e CNH 

Categoria D   

12h x 36h 

40. 4

8 

Nutricionista Cadastro 

Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 

CRN 

40 H 

41. 4

9 

Operador de 

Máquinas 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.622,68 Ensino fundamental e 

CNH D 

40 H 

42. 5

3 

Psicólogo 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.632,62 Ensino superior e registro 
no CRP 

40 H 

43. 5

4 

Recepcionista 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio e 

conhecimentos básicos de 

informática como usuário. 

40 H 

44.  Recepcionista 2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino médio e 

conhecimentos básicos de 

informática como usuário. 

12h x 36h 

45. 5

5 

Servente 1 + 
Cadastro 

Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 40 H 

46.  Servente 1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 12h x 36h 

47. 5

8 

Técnico Agrícola Cadastro 

Reserva 

R$ 1.622,58 Ensino médio + curso 

técnico 

40 H 

48. 5

9 

Técnico de 
Enfermagem 

2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.615,50 Ensino médio, curso 

técnico em enfermagem e 

registro COREN 

40 H 

49.  Técnico de 
Enfermagem 

2 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.615,50 Ensino médio, curso 

técnico em enfermagem e 

registro COREN 

12h x 36h 

50. 6

2 

Técnico em 

Informática 

1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.179,59 Ensino médio e curso 

técnico em informática 

40 H 

51. 6

4 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

1 + 
Cadastro 
Reserva 

R$ 2.179,59 Ensino médio e curso 
técnico 

40 H 

52. 6

5 

Técnico de 
Radiologia 

2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.840,52 Ensino médio, curso 
técnico em radiologia e 

registro no CRTR 

12h x 36h 

53. 6

6 

Telefonista 1 + 
Cadastro 

Reserva 

R$ 1.501,49 Ensino médio 40 H 

54.  Vigia 3 + 
Cadastro 
reserva 

R$ 1.319,86 Ensino fundamental 12h x 36h 
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16. 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. 

17. 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 

 
18. 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; 
 

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; 

 

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. 

 

j) Na data da contratação não deverá acumular outro emprego público com a 

administração direta ou indireta, nos termos da Constituição Federal, excetuadas as funções na área 

de saúde e educação previstas em lei. 

19. A comprovação dos documentos exigidos para inscrição estabelecidos no item 

18 será solicitada por ocasião da celebração do contrato. 
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20. 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. 

 
21. 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. 

 
22. 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). 

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

www.iguape.sp.gov.br, durante o período das 07h00 do dia 12 de fevereiro de 2022 até às 17h00 

do dia 15 de fevereiro de 2022, localizar o ícone “Inscrições Processo Seletivo”, 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) a ausência de qualificação completa, ensejará a inabilitação imediata do 

candidato; 

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

lançando os dados solicitados; e 

 

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

 
23.1 O valor da inscrição será de: 

 

a) R$ 30,00 (cinquenta reais) para nível Fundamental; 

 

b) R$ 60,00 (sessenta reais) para nível Médio; 

c) R$ 90,00 (noventa reais) para nível Técnico e Superior. 

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

23.3 O candidato deverá conferir, no edital comunicando as inscrições deferidas, 

com previsão de disponibilização no Diário Oficial do Município do dia 16 de fevereiro de 2022, se a 

sua inscrição e o respectivo o pagamento da taxa de inscrição foram efetivamente recebidos. Em caso 

negativo, o candidato deverá apresentar impugnação, exibindo o recibo de inscrição fornecido 

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

neste Edital, caso haja algum erro formal a comissão expedira nova publicação de errata. 

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

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

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

de devolução da importância relativa ao pagamento da inscrição. 

 
25. 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. 

 
26. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 

rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

 
27. A Comissão Especial Organizadora e a Prefeitura Municipal de Iguape não se 

responsabiliza 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. 

 
28. As provas para as funções serão aplicadas no mesmo dia e horário, o candidato 

deverá optar por se inscrever para apenas uma atividade, seja ensino fundamental, médio completo, 

ensino técnico ou superior. 

 
28.1 Após a escolha da vaga a que pretende, não será permitida a alteração. 

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

 

CAPITULO IV 

 
Das vagas para pessoas com deficiência 

 
30. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que 

lhes são facultadas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e na Lei Complementar estadual 

683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar estadual 932, de 08 de novembro de 

2002, fica garantido o direito de inscrição específica para concorrer a 1 (uma) vaga da função-atividade 

especificas na tabela 1. A cada 10 candidatos aprovados e contratados para determinado cargo, a 

próxima vaga será destinada à Portador de Necessidades Especiais.  

31. Em ocasião oportuna, o candidato será avaliado quanto a sua condição de 

pessoa com deficiência. 

 
32. O candidato com deficiência deverá, no formulário eletrônico de inscrição, no 

campo “Possui Deficiência”, mencionar que “sim” e, logo após, declarar se deseja concorrer à vaga 

reservada nesta condição. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito a análise de viabilidade 
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e razoabilidade do pedido por parte da Comissão Especial Organizadora do certame. 

 
32.1 O candidato deverá ainda, no formulário de inscrição, indicar corretamente a 

CID - Classificação Internacional de Doença - CID da deficiência que possui, em campo próprio, 

observando que deverá comprovar a afirmação futuramente por meio de exibição de laudo médico, o 

qual atestará a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da CID anteriormente indicada, bem como a provável causa da deficiência. 

 
32.2 O Laudo Médico, que deverá ser emitido nos últimos 12 meses e conter o nome 

completo do candidato (sem abreviatura), a assinatura, o carimbo e o CRM do 

profissional que o emitiu, será pressuposto para celebração do contrato no caso de aprovação e 

convocação. 

 
33. No momento da aplicação da prova, a Comissão Especial, a pedido do 

candidato, examinará a solicitação de tempo ou tratamento diferenciado para realização da prova. 

 
34. Ao candidato deficiente visual cego será permitido que se submeta à prova 

acompanhado de fiscal indicado pela Comissão Especial, a quem competirá ler as questões e assinalar 

a resposta no caderno correspondente, bem como preencher eventualmente a prova discursiva. 

 
35. Ao candidato com baixa visão será preparada prova com fonte ampliada, desde 

que solicitada no formulário de inscrição, a qual poderá ser confeccionada nas fontes 16 ou 20 ou 24 ou 

28 a critério do deficiente. 

 
36. Ao candidato com deficiência auditiva, desde que solicitado no formulário de 

inscrição, será disponibilizado um fiscal intérprete de LIBRAS. 

 
37. Caso o candidato necessite usar aparelho auditivo, deverá apresentar no 

momento da aplicação da prova parecer de médico especialista. 

 
CAPITULO V 

Da seleção dos candidatos 

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

escrita a todos os candidatos. 

 
39. A parte objetiva da prova escrita será composta de 30 (trinta) questões de 

múltiplas escolhas, distribuídas nas disciplinas e conteúdo programático no ANEXO I.  

SEÇÃO I 
 

Da pontuação 

 
40. Cada questão da parte objetiva terá o valor de 1 (um) ponto, podendo o 

candidato alcançar nesta parte até 30 (trinta) pontos. 
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CAPITULO VI 

 
Da aplicação da prova escrita 

 
41. A prova escrita realizar-se-á no dia 20 de fevereiro de 2022, domingo, com 

duração de quatro horas, em horário e local a ser divulgado pela Comissão Especial por meio 

de edital disponibilizado no Diário Oficial do Município do dia 18 de fevereiro de 2022. 

41.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova antes do 

fechamento dos portões, cujo horário será divulgado oportunamente, munidos 

de documento de identidade com foto e caneta esferográfica  azul ou preta. 

41.2 Não serão tolerados atrasos e não serão permitidas quaisquer consultas 

à doutrina, legislação ou jurisprudência durante as provas. 

41.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

 

a) apresentar-se às provas após os horários estabelecidos, não se admitindo qualquer 

tolerância; 

 

b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

 

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

 

d) não apresentar documento que bem o identifique; 

 

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

 

f) ausentar-se da sala de provas levando folhas ou outros documentos não 

autorizados pela Comissão Organizadora; 

 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

 

i) não devolver integralmente o material recebido;    

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 

anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 

 

k) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação 

(telefone celular, relógios digitais, agenda eletrônica, notebook, receptor, gravador, smartphone ou 

outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares. A propósito, ressalva-se que o 

candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, no momento das provas, autorização para utilização 

de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação, com a finalidade de garantir a lisura do certame; 

 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
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indevido. 

 
CAPITULO VII 

 
Da classificação dos candidatos 

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

decrescente de pontuação, de acordo com o resultado dos pontos obtidos no exame, na conformidade 

das disposições deste Edital. 

 
43. 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; 

b) maior grau de escolaridade; 

 

c) maiores encargos familiares. 

 
CAPITULO VIII 

 
Do resultado provisório 

44. 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. 

 

 
CAPITULO IX 

 
Do recurso em face do resultado provisório 

 
45. 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 – 

SELETIVO 001/2022”, dirigida à Comissão Especial Organizadora no dia 24 de fevereiro de 2022. 

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

contido no Anexo II a este edital. 

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

Município junto com o resultado definitivo ou final do certame. 

 
48. 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 

mailto:seletivo@iguape.sp.gov.br
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recurso em litisconsórcio, manejado por mais de um candidato. 

 
CAPITULO X 

 
Do resultado definitivo e da convocação dos aprovados 

 
49. A relação dos candidatos classificados neste processo seletivo simplificado – 

resultado final – será divulgada em listagem por ordem de classificação no Diário Oficial do Município no 

dia 2 de março de 2022, conforme cronograma contido neste Edital. 

50. A contratação do candidato, observado o número de vaga, respeitará, 

rigorosamente, à ordem de classificação dos aprovados. 

 
51. As vagas oriundas de desistência manifestada pelo candidato no momento da 

contratação serão preenchidas mediante sucessivas convocações dos candidatos subsequentes na 

ordem de classificação. 

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

Oficial do Município. 

 
53. 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. 

 
54. O candidato aprovado e convocado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

data da convocação, para celebrar a contratação e iniciar o exercício das funções, sob pena de perder 

automaticamente a vaga, facultando a administração municipal o direito de convocar o próximo 

candidato por ordem de classificação. 

 
55. 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. 

 
56. 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. 

 
57. 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. 

CAPITULO XI 



MUNICÍPIO DE IGUAPE 

* ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 

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

 

 

 
Das disposição finais 

 
58. 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 SELETIVO 

001/2022”, desde, que o inconformismo seja forma tempestiva conforme cronograma do edital. 

 
58.1 Eventual impugnação ofertada será respondida pela Comissão Especial por 

meio de decisão a ser disponibilizada no Diário Oficial. 

 
59. 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. 

 
60. A habilitação neste processo seletivo não assegura ao candidato a posse 

imediata, mas apenas a garantia 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. 

 
61. 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. 

 
62. 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. 

 
63. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora deste 

processo seletivo. 

Iguape (SP), 10 de fevereiro de 2022 

 
WILSON ALMEIDA LIMA 

Prefeito de Iguape 

mailto:seletivo@iguape.sp.gov.br
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ANEXO I 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

 

ARRAIS, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COVEIRO,ELETRICISTA, MANTENEDOR GERAL, 

MECÂNICO, OPERADOR DE MÁQUINA,  SERVENTE, VIGIA, COLETOR DE LIXO, AUXILIAR DE 

CUIDADOR SOCIAL MERENDEIRO. 

Língua Portuguesa: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: 

separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação 

gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe 

de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos 

e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de 

texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 

 
Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo 

comum e máximo divisor comum. Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de 

três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Geometria 

plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. 

Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. 

Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações- problema. 

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

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 
 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA, ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO, AGENTE 

ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FISCAL 

DE OBRAS, FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS, RECEPCIONISTA, MONITOR DE ALUNOS, 

MONITOR DE CRECHE, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, MOTORISTA: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação deestruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 
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ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 
ARQUITETO: 
 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação deestruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 
Conhecimento especifico: Materiais e instrumentos empregados em desenho técnico. Desenho 
geométrico, cálculo de área e volume. Escalas em desenho técnico: definições, escalas numéricas e 
gráficas, cálculos, aplicações emengenharias e arquitetura. Folhas empregadas em desenho técnico: layout, 
dimensões e dobramento; Legenda. Aplicação de linhas e textos em desenhos técnicos: definições e normas 
da ABNT. Esboços ou croquis. Cotagem em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. Vistas 
ortográficas e perspectivas. Cortes, seções e hachuras aplicados a desenhos técnicos. Desenho 
arquitetônico: terminologia, planta baixa, cortes, planta de situação, diagrama de cobertura, fachadas e 
detalhamentos. Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e de projetos complementares. Desenho 
assistido por computador: AutoCAD 2012 (versões em inglês e português) –instalação, configurações e 
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conceitos básicos, comandos de criação de desenhos evisualização, sistemas de coordenadas cartesianas 
e polares, criação e edição de layers,comandos de modificação de desenhos, comandos e formatação de 
cotagens, inserção e 
formatação de textos, utilização de bibliotecas e símbolos, utilização e associação de cores de 
linhas e espessuras de penas, formatação de escalas, plotagem e impressão. Orçamento de obras. 
 Materiais e técnicas de construções. Noções sobre elaboração de anteprojeto e projeto de construção civil. 

 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL: 
 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação 

binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. 

Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. 

Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. 

Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, 

lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, 

triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, 

Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e 

cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimento específico: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço 
Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do 
Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço 
Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional 
do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política 
de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 
8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política 
Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 
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direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 
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Estância 
Balneária 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação 

binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. 

Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. 

Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. 

Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, 

lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, 

triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, 

Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e 

cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
 Conhecimento específico: noções de anatomia e fisiologia da cavidade bucal, cárie, doença 

periodontal, má oclusão. Noções de Anatomia dental e erupção Dental; Instrumentais Odontológicos 

(Restaurador, Endodônticos e Cirúrgico); Indicação e Técnicas de Manipulação dos Materiais 

Dentários; Trabalho com ACD no atendimento do paciente; Biossegurança; Desinfecção e 

Esterilização; Equipamento de Proteção Individual; Noções de Radiologia; Técnicas de Higienização 

Bucal; Cárie e doença periodontal: conceito, etiologia e tratamento; Correção de fatores sistêmicos na 

prevenção da doença periodontal; Correção de fatores locais na prevenção de cárie e doença 

periodontal; Técnicas de motivação dos pacientes. Técnicas de remoção da placa bacteriana: 

Escovação; Uso do fio dental; Jato de bicarbonato; Remoção de cálculos: manual, ultrassom; Controle 

químico da placa bacteriana; Controle da dieta; Uso do flúor: importância, apresentação e técnicas; 

Técnica de aplicação de selantes; Técnica de educação alimentar: controle da dieta; A Estratégia de 

Saúde da Família; A Política Nacional de Atenção Básica; A Política Nacional de Saúde no Brasil – 

Sistema Único de Saúde. 

 

CUIDADOR SOCIAL: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação deestruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 



PREFEITURA DE IGUAPE 

Av. Adhemar de Barros, nº. 1070 – Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP: 11920-000 

 

 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

  Conhecimento específicos: Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Federal n° 8069 de 13 de      julho 
de 1990 ECA. 

ENFERMEIRO: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Processo de Regionalização, Hierarquização e Integração Conceitos, 

princípios e mecanismos de operacionalização. Participação comunitária nos Serviços de Saúde: 

Conceituação, princípios, estratégias e metodologia. Epidemiologia: Conceito de Processo Saúde-

doença Conceito, objetivos e metodologia da Epidemiologia Indicadores de Saúde História natural das 

doenças e níveis de prevenção. Vigilância epidemiológica, doenças de notificação compulsória e papel 

do Enfermeiro Vacinas: tipos, calendário da SES, cadeira de frio e papel do Enfermeiro. 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, 

cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Processo de Regionalização, Hierarquização e Integração Conceitos, 

princípios e mecanismos de operacionalização. Participação comunitária nos Serviços de Saúde: 

Conceituação, princípios, estratégias e metodologia. Epidemiologia: Conceito de Processo Saúde-
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doença, Conceito, objetivos e metodologia da Epidemiologia, Indicadores de Saúde, História natural 

das doenças e níveis de prevenção. Vigilância epidemiológica, doenças de notificação compulsória e 

papel do Enfermeiro; Vacinas: tipos, calendário da SES, rede fria e papel do Enfermeiro; Bases 

conceituais da saúde coletiva, politicas publicas e rede de atenção à saúde, diretrizes do SUS. 

 

 

 
FARMACÊUTICO: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano,relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e 

exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia; Farmácia Hospitalar e 

controle de infecções hospitalares; Germicidas de uso hospitalar: formulações; Seleção e padronização 

de medicamentos e correlatos; Gestão de estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos 

medicamentos para o controle de estoque; Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências 

legais, normas técnicas e funcionais; Sistemas de dispensação de medicamentos. Farmacologia: 

Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade farmacológica, aos mecanismos de ação, ao 

emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao desenvolvimento da assistência 

farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema respiratório; 

Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo; 

Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. 

Assistência farmacêutica no SUS Atenção Básica. Incentivo a assistência farmacêutica; Política 

Nacional de Medicamentos. Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde. 

Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde. 

 

 
FISIOTERAPEUTA: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 
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e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do 

texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório 

e respiratório. Fisioterapia humana: neurofisiologia, fisiologia do exercício, fisiologia circulatória e 

respiratória. Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes agentes físicos: calor, água, 

luz, eletricidade, vibrações mecânicas. Cinesiologia: princípios básicos de biomecânica, análise dos 

movimentos articulares. Fundamentos de traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, 

cardiologia, pneumologia e psicologia. Avaliação funcional: teste da função articular e muscular e 

espirometria, eletrodiagnóstico, cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, 

fototerapia, hidroterapia. Princípios da prática fisioterapêutica nos diferentes níveis de atuação e 

especialidades clínicas. Fisioterapia Respiratória Adulto: Anatomia do sistema respiratório. Fisiologia 

do sistema respiratório. Semiologia e avaliação funcional respiratória. Noções de radiologia torácica. 

Fisiopatologia respiratória: doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Técnicas e recursos 

terapêuticos para desobstrução das vias aéreas e re - expansão pulmonar. Fisioterapia respiratória no 

trauma torácico e nas cirurgias abdominais, torácicas e neurológicas. Patologias: pneumonia, 

bronquite, enfisema, asma, bronquectasia, doenças da pleura, lesão pulmonar aguda, edema 

pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo, tromboembolismo pulmonar, doenças 

neuromusculares. Insuficiência respiratória. Oxigenoterapia. Ventilação não-invasiva. Ventilação 

mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios, ciclagem dos respiradores 

mecânicos, monitorização, desmame, extubação, efeitos fisiológicos, repercussões hemodinâmicas, 

efeitos adversos. Fisioterapia Respiratória Neonatal e Pediátrica: Desenvolvimento do sistema 

respiratório. Particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório. Avaliação funcional do 

sistema respiratório. Técnicas para desobstrução das vias aéreas e reexpansão pulmonar. Patologias: 

apnéia da prematuridade, síndrome do desconforto respiratório, síndrome da aspiração de mecônio, 

hipertensão pulmonar persistente neonatal, displasia broncopulmonar, refluxo gastresofágico, 

bronquiolite, asma, fibrose cística, pneumonia. Insuficiência respiratória. Oxigenoterapia. Ventilação 

não-invasiva: CPAP. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros 

ventilatórios, ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, desmame, extubação, 

complicações. 
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FONOAUDIÓLOGO: 
 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Audiologia: Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades 

auditivas; Avaliações auditivas; Habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; Seleção e 

adaptação de próteses auditivas. Voz: Fisiologia da produção vocal; Classificação; Avaliação e 

tratamento fonoaudiológico das disfonias. Motricidade orofacial: Desenvolvimento das funções 

estomatognáticas; Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: 

gagueira, respirador oral, disfunção temporomandibular. Fala : Alterações de fala: disartrias, distúrbios 

articulatórios, desvios fonológicos. Linguagem: Aquisição; Desenvolvimento; Alterações; Avaliação e 

intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita. Fonoaudiologia e Saúde Pública. O trabalho 

da Fonoaudiologia na Saúde Mental. 

 
MEDICO VETERINÁRIO: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 



PREFEITURA DE IGUAPE 

Av. Adhemar de Barros, nº. 1070 – Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP: 11920-000 

 

 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, 

médios e grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: 

diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de 

epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e 

pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos 

de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos 

(biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, 

vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre 

aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises 

microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico- química de 

produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de 

alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de 

biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e 

qualidade de alimentos; Legislação federal, Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem 

animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos. 

 
 

NUTRICIONISTA: 
 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples  e  juros compostos. Estatística. Geometria  plana: 
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ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de 

Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, 

cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: Regulamentação das atividades do profissional de nutrição. 

Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos. Análise de 

perigos por pontos críticos de controle (APPCC); Métodos de avaliação e efeitos das diversas 

modalidades de aquisição, seleção, armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade 

nutricional dos alimentos. Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. 

Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em alimentos. Energia 

e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, 

biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. Definição, fundamentação e 

característica da dieta normal e suas modificações. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos 

etários e para aqueles nutricionalmente vulneráveis. Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: 

tipos, conceitos, material e métodos, interpretação e aplicabilidade dos resultados. 11. Nutrição clínica: 

Patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. Assistência dietoterápica hospitalar, 

ambulatorial, em consultórios de nutrição e dietética e domicílios; Saúde coletiva e nutrição: programas 

de aplicação e nutrição, atenção primária e educação saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais 

brasileiros, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, situação alimentar e nutricional no Brasil e 

segurança alimentar. Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, 

econômicos e culturais, planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de 

educação nutricional. Alimentação coletiva: conceitos básicos da administração geral e sua aplicação 

a Unidade de Alimentação e Nutrição, planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e sistema 

de serviços, planejamento físico funcional, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de 

materiais, higienização, segurança e ergonomia no trabalho. Legislação relacionada à área de Nutrição 

e alimentos. 

 

 
PSICÓLOGO: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do 

texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 
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quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença 

mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e 

psicopatologia: a clínica da Saúde Mental. A Clínica feita por muitos. Articulação entre clínica e 

reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e 

suas interfaces com a saúde mental. Psicologia e Educação. Psicologia e Saúde Pública 

 

TECNICO AGRICOLA: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura 

e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 

Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 

direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação 

contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades 

de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par 

ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 

Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas 

de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, 

quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 

Conhecimentos específicos: uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e classificação 

de fertilizantes e corretivos. Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de fitotecnia. Grandes 

culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura. Silvicultura. Pastagens. 

Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem de equipamentos agrícolas. 

Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Noções de fitossanidade. Identificação das 

principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso correto de agrotóxicos. Conhecimentos gerais de 

zootecnia. Bovinocultura. Avicultura. Ovinocultura. Caprinocultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções 

de sanidade animal. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções 

de segurança no trabalho e de primeiros socorros. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 

Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. 

Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação 

do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 

coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. 

Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. 

Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 

Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e 

proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, 

montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. 

Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de 

áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, 

pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 

Conhecimentos específicos: Normas de biossegurança: descarte de material biológico; lavagem 

das mãos; uso de equipamento de proteção individual; Ações básicas no cuidado de enfermagem; 

Administração de medicamentos: vias de administração (via oral, via sublingual, via retal, via 

endovenosa, via intramuscular), diluições, técnicas de administração e de fracionamento, cuidados 

específicos na administração; Assistência de enfermagem a pacientes portadores de feridas; Sinais 

vitais: técnicas de verificação de temperatura, pressão arterial, pulso, movimentos respiratórios; 

anotações de enfermagem; Processo Saúde-doença; Promoção de Saúde: conceitos e estratégias; 

Princípios fundamentais do preparo, diluição e administração de medicamentos; Educação em 

Saúde: conceitos e técnicas; Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção; 

Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Código de Ética do Conselho Federal de 

Enfermagem; Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem Nº 7.498/86; Decreto nº 94.406/87 – Regulamenta a Lei nº 7.498/86; 

Atribuições do Técnico em Enfermagem; Humanização; Central de Material e Esterilização: 

princípios e métodos de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização; Identificação de sinais 

e sintomas nas afecções: Cárdio-pulmonares, Vasculares, Gastro- intestinais, Neurológicas, 

Urogenitais, Músculo esqueléticas, Endocrinológicas, Dermatológicas e Hematológicas; 

Necessidades humanas básicas: alimentação, hidratação, eliminação; Registro de Enfermagem no 

prontuário do paciente; Segurança do paciente; Procedimentos técnicos de enfermagem de higiene 

e conforto, sinais vitais identificação do paciente, medidas antropométricas e controles, posições 

para exames; Noções de Primeiros socorros, atendimentos de urgência e emergência; Aplicações 

quentes e frias: indicações, contra-indicações, técnicas e cuidados e Assistência de enfermagem 

ao exame físico: tipos de exame (material e posições). 
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TÉCNICO EM INFORMATICA: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 

Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. 

Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação 

do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 

coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. 

Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão 

aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio 

fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. 

Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: 

porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros 

compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, 

circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria 

Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução 

de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 

Conhecimentos específicos: conhecimentos específicos: história da computação, noções gerais 

de informática, memória ram, word, excel, internet,  vírus, noções de operações com arquivos em 

ambiente windows, conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios). utilização do windows 

explorer: cópias, mover arquivos, criar diretórios, conhecimentos básicos de editor de textos 

(ambiente windows) criação de um novo documento, formatação e impressão, conhecimentos 

básicos de planilha eletrônica (ambiente windows) cálculo, formatação e impressão. organização e 

métodos de processamento da dados. fundamentos de processamento de dados hardware. 

aplicativos e utilitários de software. Noções de sistema operacional (Windows e Linux ); 

 Edição de textos, planilhas e apresentações (Ambientes Microsoft Office e BrOffice); 

 Rede de computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e internet e 

intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); 

Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e 

pesquisa na internet; Grupos de discussão; Redes sociais; Computação na nuvem (Cloud 

Computing); Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas; Segurança da informação; Procedimentos de segurança; Noções de vírus, worms e 

pragas virtuais; Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, etc.); Procedimentos 

de backup;Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 

 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 
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Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 

Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. 

Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação 

do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 

coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria dasfunções. Funções do 1º grau. 

Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. 

Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 

Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e 

proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, 

montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. 

Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de 

áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, 

pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
 

Conhecimentos específicos: segurança do trabalho. higiene do trabalho. meios de comunicação, 

recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. psicologia das relações humanas e do 

trabalho. proteção contra incêndio. administração aplicada. normalização e legislação. estatísticas 

de acidentes. arranjo físico. movimentação e armazenamento de materiais. agentes ambientais. EPI 

e EPC. primeiros socorros. desenho técnico. ergonomia. princípios de tecnologia industrial. doenças 

profissionais. legislação sobre higiene e segurança do trabalho; segurança no transito; CIPA – 

comissão interna de prevenção de acidentes; campanhas e SIPATS; riscos ambientais: agentes 

químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; elaboração do PPRA e PCMSO. 

 

 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 

Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. 

Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação 

do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 

coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. 

Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. 

Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 
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Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e 

proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, 

montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. 

Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de 

áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, 

pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 
Conhecimentos específicos: física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios 
X), Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de Raios X, Constituição dos Tubos Formadores 
de Raios X, Unidade de dose e dosimetria, Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico, 
Fatores que influem na formação das imagens radiográficas, Os efeitos biológicos e os riscos 
associados aos Raios X, Radioproteção, Técnicas Radiográficas na Rotina Médica, Anatomia 
Radiográfica das principais incidências médicas, Técnicas Radiográficas Odontológicas, Anatomia 
Radiográfica das principais incidências odontológicas, Erros nas radiografias, Garantia de 
qualidade. 

 

TELEFONISTA: 

 
Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 

Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. 

Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação 

do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 

coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): 

números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. 

Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. 

Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 

Determinantes. Sistemas lineares. Análisecombinatória: principio fundamental de contagem, 

fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e 

proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, 

montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. 

Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de 

áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, 

pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

 
Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 
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Wilson Almeida Lima   

Prefeito 
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ANEXO II 

 
RECURSO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA VAGA  

 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2022 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 001 - 2022, 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 ......... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

PROVA DE APTIDÃO 
Aos candidatos que concorrerem aos cargos dos item  16 subitens:  

15, 16, 31, 32, 33, 34, 38 e 39 deverão sobre critério de eliminação executar prova pratica conforme 
especificações abaixo. 

 
 

MONITOR DE BANDA PARA FLAUTA SAXFONE, MONITOR DE BANDA PARA BATERIA,  
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TIMPANO, TECLAS (MARINA E BELLS) E PERCUSSÃO SINFONICA, MONITOR DE BANDA 
PARA TROMBONE, TUBA E BOMBARDINO. 
Prova Prática: 
- Uma Peça de Livre Escolha 
- Uma Peça a “Primeira Vista” 

 
COLETOR DE LIXO E COLETOR DE LIXO ICAPARA/ BARRA DO RIBEIRA 
 
Prova Pratica: 
 
Corrida de ritmo leve de 1km pelo tempo de 12 minutos 
 
 

 


