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EDITAL DE COMUNICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS  

A Comissão Especial, constituída por meio da Portaria 198, de 15 de setembro 

de 2022, com a finalidade de promover o processo seletivo simplificado n. 006/2022, nos 

termos da Lei Complementar municipal 121, de 14 de janeiro de 2021, visando à contratação 

temporária de Agentes Comunitários de Saúde, torna público a relação das inscrições deferidas 

após impugnações a relação das inscrições deferidas, nos termos do edital de abertura do 

certame, realizadas no período de 13 a 18 de outubro de 2022.  

RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

NOME CPF 

ALINE CRISTINA LUCIANA DIAS GANANÇA DE 

SOUZA  

435.812.288-40 

ANASTÁCIA REZENDE FREITAS  001.704.896-63 

CAROLINE GOMES TEIXEIRA  480.985.938-00 

DENISE DE LARA NOVAES PRETE 300.401.938-88 

ERIKA DA CRUZ BRITO  164.542.237-28 

FABIANO CORREA DE SOUZA  323.674.938-55 

FLAVIA DE SOUZA  298.852.178-60 

JOYCE GONÇALVES DA SILVA  415.867.918-42 

PIERRE DE SOUZA CEZARIO 358.600.288-22 

TATIANE PEREIRA CORREIA  302.959.518-85 

 

Os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas deverão comparecer a partir 

DAS 7H30MIN DO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2022 NA ESCOLA PROF. BENEDITO 

ROSA CARNEIRO, SITUADA NA RUA DAVID KODA N° 1, CENTRO – IGUAPE/SP. 

Os candidatos deverão portar sua cédula de identidade ou outro documento 

oficial com fotografia, bem como seu cartão de CPF ou outro documento oficial que o contenha.  
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Não será admitido acesso ao local de prova depois das 7h50.  

O candidato deverá estar convenientemente trajado, sendo vedado o acesso ao 

local de prova de quem esteja com trajes sumários. Além disso, o candidato deverá portar caneta 

azul ou preta e, se quiser, lápis e borracha.  

O acesso ao local de prova somente será permitido ao candidato que estiver 

portando máscara facial, cobrindo a boca e o nariz.  

Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos nem de telefones móveis 

durante a aplicação da prova, sob pena de exclusão sumária do certame. 

Após o ingresso no ambiente de prova, somente será permitida a saída depois de 

duas horas de seu início.  

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelos fiscais ou pela Comissão Especial 

durante a aplicação da prova.  

   

 

 

Iguape (SP), 24 de outubro de 2022 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO DE IGUAPE  

 

 

 

 


