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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. 003/2022 

 

 

 

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 01 a 06 de abril 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 

071, de 25 de março 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 

 

25 de março de 2022 

 

Publicação do edital de abertura do certame 

 

26 a 28 de março de 2022 

 

Prazo para impugnação do edital de abertura do certame 

 

31 de março de 2022 

 

Publicação das decisões acerca das impugnações ao 

edital de abertura do certame (caso existam recursos). 

 

01 a 06 de abril de 2022 

 

Período de inscrições dos interessados 

 

11 de abril de 2022 

 

Publicação da lista das inscrições deferidas 

 

12 a13 de abril de 2022 

 

Prazo para impugnação em face das decisões de 

indeferimento das inscrições. 

 

19 de abril de 2022 

 

Publicação das decisões sobre as impugnações acerca do 

indeferimento das inscrições indeferidas e divulgação do 

local da prova 

 

08 de maio de 2022 

 

Previsão e aplicação da prova 

 

09 de maio de 2022 

 

 Publicação do gabarito da prova 

 

16 de maio de 2022 

 

Publicação do resultado provisório 

 

17 a 18 de maio de 2022 

 

Prazo para interposição de recurso em face do resultado 

provisório 

 

23 de maio de 2022 

 

Respostas dos recursos e divulgação do resultado final 
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3. As datas definidas neste Edital poderão sofrer alteração em virtude da 

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. 
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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. 

 

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. A remuneração constante na Tabela 1 corresponde aos vencimentos 

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

da Lei Complementar municipal 121/2021. 

 

15. 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. 

 

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

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

1 abaixo: 
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Cód. Cargo Total de 

Vagas 

Salário (R$) Habilitação Carga 

Horária 

1.  Cirurgião Dentista 2 + 

Cadastro 
Reserva 

 

R$ 3.632,62 

Registro no Conselho 

Regional de Odontologia 
20 horas 

2.  Cirurgião Dentista + 

Cadastro 

reserva 

 

R$ 9.202,67 

Registro no Conselho 

Regional de Odontologia 
40 horas 

3.  Fisioterapeuta  + 

Cadastro 

Reserva 

 

R$ 3.632,62 

Registro no Conselho 

Regional de Fisioterapia 

40 horas 

  

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

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

o exercício das funções. 

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

exclusão da lista de classificação, sem direito à contratação. 

 

CAPITULO III 

 

Das condições para inscrição 

 

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

íntegra e preencher as condições para inscrição especificadas a seguir: 

 

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

12, § 1º da Constituição Federal de 1988; 

 

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

temporário; 

 

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

1 deste Edital para o exercício das funções temporárias; 

 

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

 

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

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

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

20. A comprovação dos documentos exigidos para inscrição estabelecidos no 

item 19 será solicitada por ocasião da celebração do contrato. 

 

21. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na 

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

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

 

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

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

poderá alegar desconhecimento. 

 

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

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

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

 

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

site www.iguape.sp.gov.br, durante o período das 07h00 do dia 01 de abril de 2022 até às 

17h00 do dia 06 de abril 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) ingressar no sistema e preencher o formulário indicado para inscrição, 

lançando os dados solicitados; e 

 

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

http://www.iguape.sp.gov.br/
http://www.iguape.sp.gov.br/
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24.1 O valor da inscrição será de: 

 

a) R$ 90,00 (noventa reais)  

 

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

24.3 O candidato deverá conferir, no edital comunicando as inscrições 

deferidas, com previsão de disponibilização no Diário Oficial do Município do dia 11 de abril 

de 2022, se a sua inscrição e o respectivo 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. 

 

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

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

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

qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 

 

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

pedidos de devolução da importância relativa ao pagamento da inscrição. 

 

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

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

correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

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

rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

 

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

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

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

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

 

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

candidato deverá optar por se inscrever para apenas uma atividade. 
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29.1 Após a escolha da vaga a que pretende, não será permitida a alteração. 

 

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

 

CAPITULO IV 

 

Das vagas para pessoas com deficiência 

 

31. 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 reservada entre as 10 (dez) 

em disputa de cada cargo. 

 

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

de pessoa com deficiência. 

 

33. 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 e razoabilidade do pedido por parte da Comissão Especial Organizadora 

do certame. 

 

33.1 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. 

 

33.2 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. 
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34. 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. 

 

35. 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. 

 

36. 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. 

 

37. Ao candidato com deficiência auditiva, desde que solicitado no 

formulário de inscrição, será disponibilizado um fiscal intérprete de LIBRAS. 

 

38. 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 

 

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

prova escrita a todos os candidatos. 

 

40. 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 

 

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

candidato alcançar nesta parte até 30 (trinta) pontos. 

 

CAPITULO VI 

 

Da aplicação da prova escrita 
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42. A prova escrita realizar-se-á no dia 08 de maio de 2022, domingo, 

com duração de quatro horas, das 08h às 12h00, em lugar a ser divulgado pela Comissão 

Especial por meio de edital disponibilizado no Diário Oficial do Município do dia 19 de 

abril de 2022. 

 

52.1. Os candidatos deverão comparecer ao lugar da prova com até 20 (vinte) 

minutos de antecedência, munidos de documento de identidade com foto e caneta esferográfica 

azul ou preta. 

 

52.2. Não serão tolerados atrasos e não serão permitidas quaisquer consultas à 

doutrina, legislação ou jurisprudência durante as provas. 

 

52.3. 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 
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propósito, ressalva-se que o candidato com deficiência auditiva o candidato 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 indevido. 

 

CAPITULO VII 

 

Da classificação dos candidatos 

 

43. 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. 

 

44. 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 

45. 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. 

 

46. O edital de divulgação do resultado provisória também 

 

 

CAPITULO IX 

 

Do recurso em face do resultado provisório 

 

47. Será admitido recurso em face do resultado provisório, a ser 
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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 003/2022”, dirigida à Comissão Especial Organizadora no dia 

24 de fevereiro de 2022. 

 

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

modelo contido no Anexo II a este edital. 

 

49. As respostas aos recursos interpostos serão divulgadas no Diário Oficial 

do Município junto com o resultado definitivo ou final do certame. 

 

50. Não serão admitidos recursos relativos a preenchimento incompleto, 

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

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

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

 

CAPITULO X 

 

Do resultado definitivo e da convocação dos aprovados 

 

51. 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 23 de maio de 2022, conforme cronograma contido neste Edital. 

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

rigorosamente, à ordem de classificação dos aprovados. 

 

53. As vagas oriundas de desistência manifestada pelo candidato no 

momento da contratação serão preenchidas mediante sucessivas convocações dos candidatos 

subsequentes na ordem de classificação. 

 

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

Diário Oficial do Município. 

 

55. 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 

mailto:seletivo@iguape.sp.gov.br
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internacional de computadores - Internet. 

 

56. 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. 

 

57. 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. 

 

58. 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. 

 

59. 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 

 

Das disposições finais 

 

60. 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 003/2022”, desde que o inconformismo seja forma tempestiva conforme 

cronograma do edital. 

 

60.1 Eventual impugnação ofertada será respondida pela Comissão Especial por 

meio de decisão a ser disponibilizada no Diário Oficial. 

 

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

objeto de impugnação e sua fundamentação, que será julgado pela Comissão Especial 
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Organizadora deste processo seletivo. 

 

62. 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. 

 

63. 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. 

 

64. 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. 

 

65. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora 

deste processo seletivo. 

Iguape (SP), 26 de março de 2022 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

Prefeito de Iguape 



PREFEITURA DE IGUAPE 

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

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

CIRURGIÃO DENTISTA: 

 

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. Sequências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: princípio 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: Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. 

Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos 
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específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, 

sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Biogênese das dentições. 

Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, 

radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, 

resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores 

do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento 

restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de 

fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, 

tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade 

de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme 

dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não 

cirúrgicos. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 

Odontopediatria: 

 

FISIOTERAPEUTA: 

 

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. Sequências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: princípio 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). 
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Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape. 

 

Conhecimentos específicos: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, 

fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, 

cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da 

cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho 

em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de 

termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora 

e respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia 

e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; 

Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: 

indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; 

fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; 

infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de 

ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; 

Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, 

Código de ética e legislação profissional - .Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 

28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 

Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional 

de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 

Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 

Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia 

do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

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 003/2022 

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 003 - 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 ......... 

 

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

 

 

 

 


