MUNICÍPIO DE IGUAPE
- Estância Balneária
Departamento de Administração
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 01 /2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO REGIME JURÍDICO CELETISTA, DE ACORDO
COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1600/2001 E 1624/2001, VIGENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE IGUAPE,
ESTADO DE SÃO PAULO.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IGUAPE, ESTADO DE SÃO PAULO, através do Chefe do Poder
Executivo, Sr. JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais e em consonância com
a Legislação Federal, Estadual e Municipal, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem
conhecimento, que será realizado neste Município, PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO E RENOVADOS CARGOS ABAIXO RELACIONADOS e dos que vagarem e forem necessários à
Administração Pública Municipal, regidos pelo Regime Jurídico Celetista, com suas respectivas denominações,
número de vagas, pré-requisitos, jornada de trabalho e salário base inicial, abaixo especificados. O presente
Processo Seletivo será regido de acordo com a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, a Lei Orgânica
Municipal, as demais Leis e Decretos Municipais em vigor referentes à presente matéria e com as presentes
instruções especiais que regulamentarão todo o processo de seleção ora instaurado, bem como os anexos I e II –
que tratam da presente matéria, que compõem o presente Edital para todos os efeitos, a saber:
DAS INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
I – DOS EMPREGOS
1.1. DA CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREGOS A SEREM PREENCHIDOS PELO PROCESSO SELETIVO
EMPREGOS
Agente Administrativo
Auxiliar Serviços Gerais
Auxiliar de Farmácia
Auxiliar de Odontologia
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem da
Familia
Agente de Controle de Vetor
Assistente Social
Biologista
Cirurgião Dentista
Enfermeiro
Enfermeiro da Família
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico
Médico
Médico da Família
Nutricionista
Psicóloga
Recepcionista
Técnico de Enfermagem
Técnico de Laboratório

CARGAHORÁRIA
40 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
30 h semanais
40 h semanais

Vagas
CR
CR
CR
CR
CR
CR

Salário R$
1.178,72
1.036,13
1.036,13
1.067,12
1.178,12
2.053,24

Escolaridade
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental - COREN
Ensino Fundamental - COREN

40 h semanais
30 h semanais
40 h semanais

CR
01+ CR
CR

1.091,26
2.851,72
2.851,72

20 h semanais
30 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
30 h semanais
40 h semanais
20 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
40 h semanais
30 h semanais
40 h semanais

CR
CR
CR

Ensino Fundamental Completo
Ensino Superior – CRESS
Ens.
Superior
–
Hab.
Específica
Ens. Superior - CRO
Ensino Superior – COREN
Ensino Superior – COREN
Ensino Superior - CRF
Ensino Superior – CREFITO
Ensino Superior – FONO
Ensino Superior – CRM
Ensino Superior - CRM
Ensino Superior - CRM
Ensino Superior Nutrição
Ensino Superior – Psicologia
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio – COREN
Ensino Médio – Hab. Específica

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
01+ CR
CR
CR
CR

2.851,72
2.851,72
4.562,77
2.851,72
2.851,72
2.851,72
4.562,76
9.125,53
10.646,46
2.851,72
2.851,72
1.036,13
2.053,24
1.444,87
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Técnico de Radiologia
Agente Comunitário de
Saúde da Família –Três
Barras Chácara Patrícia
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Porto
do Ribeira
Agente Comunitário de
Saúde da Família –Sinhô
Rollo
Agente Comunitário de
Saúde
da
Família
–
Guaricana
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Canto
do Morro
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Jardim
América
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Vila
Garcês
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Centro
Agente Comunitário de
Saúde
da
Família
–
Enseada, Toca do Bugio e
Pinheiro
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Barra
do Ribeira
Agente Comunitário de
Saúde da Família –Rocio
Central
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Rocio
Areia Branca
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Icapara
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Rocio
Aeroporto
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Ilha
Grande -Subauma
Agente Comunitário de
Saúde
da
Família
–
Costeira da Barra – Barra
do Ribeira
Agente Comunitário de
Saúde
da
Família
–
Jairê/Pedrões
Agente Comunitário de
Saúde
da
Família
–
Taquara

24 h semanais
40 h semanais

CR
CR

1.444,87
1.091,26

Ensino Médio – Hab. Específica

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo
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Agente Comunitário de
Saúde da Família – Retiro
Agente Comunitário de
Saúde da Família – Tucum

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

Agente Comunitário de
Saúde da Família – Santa
Barbara

40 h semanais

CR

1.091,26

Ensino Fundamental Completo

*OBS – O EMPREGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DEVE ATENDER O
DISPOSTO NA LEI FEDERAL 10.507 DE 10 DE JULHO DE 2002, CONFORME ITEM 10.2
DO EDITAL.
CAPÍTULO 2
2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 – Os candidatos deverão dirigir-se ao local abaixo especificado, munidos de documentos pessoais (RG, CPF)
para o preenchimento completo da Ficha de Inscrição referente ao emprego pretendido.
2.2 – Os interessados poderão inscrever-se no período de 27,28 e 29, de abril,no horário das 09h00 as 11h00 e das
13:00 às 17:00 horas, na Unidade Mista de Saúde, situada à Rua dos Estudantes, nº 40,centro – Iguape/SP.
2.3 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das Normas, Condições e Princípios
estabelecidos neste Edital, na Lei Orgânica do Município e das demais normas legais pertinentes, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento de qualquer natureza.
2.4 – No ato da inscrição, o candidato deverá, sob as penas da Lei, declarar:
2.4.01 – Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas
condições previstas no Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972, ou ainda estrangeiros na forma disposta
na legislação pertinente.
2.4.02- Ter, até o encerramento das inscrições, no mínimo 18 (dezoito) anos completos.
2.4.03 – Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino.
2.4.04 – Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais.
2.4.05 – Gozar de boa saúde física e não ser portador de deficiência(s) incompatível (eis) com o exercício
das funções atinentes ao emprego a que concorrer.
2.4.06 – Não haver sofrido no exercício de atividade pública por atos incompatíveis com o Serviço Público.
2.4.07 – Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70
(setenta) anos, em obediências ao Art. 40, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
2.4.08 – Ter boa conduta.
2.4.09 – Não receber proventos de aposentadoria oriundos de emprego ou função exercidos perante a União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e suas Autarquias, Empresas ou fundações, conforme preceitua o artigo 37, §
10º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, com redação dada pela emenda Constitucional, os empregos
eletivos e os em comissão.
2.4.10 – A Ficha de Inscrição deverá estar correta e totalmente preenchida pelo Candidato ou por seu
Procurador, sendo todas as informações de responsabilidade deles.
2.4.11 – Nenhum documento será retido no momento da inscrição.
2.5 – O candidato que vier a ser habilitado no Processo Seletivo de que trata este Edital poderá ser investido no
Emprego se atendidas, à época, todas as exigências para a investidura ora descritas, observando-se limite de vagas
existentes, bem como a disponibilidade financeira do Município. De acordo com a necessidade do serviço público,
poderão ser aproveitados os seus remanescentes.
2.6 – A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por Procurador formalmente constituído com poderes especiais,
não aceitando inscrição condicional, por via postal, fax-símile e/ou extemporânea, sob qualquer pretexto.
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2.6.1 – No caso de inscrição por Procuração, será exigida a entrega do respectivo Mandato com firma
reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do Candidato e a apresentação do
documento de identidade original do Procurador.
2.62 – Deverá ser entregue uma Procuração (original) com firma reconhecida por Candidato e esta ficará
retida, podendo ser feita mais de uma inscrição para o mesmo Candidato.
2.6.3 – O Candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu Procurador ao efetuar
a inscrição.
2.7 – O deferimento das inscrições dependerá do correto e total preenchimento, pelo Candidato ou por seu
Procurador da Ficha de Inscrição, diante da observância deste Edital, devendo ser indicada a forma de contato pra
dirimir eventuais dúvidas.
2.8 – A Ficha de Inscrição não será aceita se apresentar qualquer rasura ou emenda, bem como sem a assinatura do
Candidato ou de seu Procurador no requerimento de inscrição.
2.9 – Encerrado o prazo das inscrições, será publicada pela Comissão do Processo Seletivo por meio de relação, os
empregos com suas inscrições deferidas no geral e as indeferidas individualmente, em não havendo publicação,
todas as inscrições serão consideradas deferidas.
2.9.1. As inscrições indeferidas trarão o nome do candidato e a indicação do respectivo motivo do
indeferimento e serão publicadas no Mural do Município e no local onde forem realizadas as inscrições.
2.9.2 – Do indeferimento da inscrição, caberá Recurso, no prazo de 02 (dois) dias da data de sua divulgação,
à Comissão do Processo Seletivo, que os julgará no prazo de 02 (dois) dias.
2.9.3 – Imposto o Recurso nos termos do subitem acima e não julgado no prazo de 03 dias, o Candidato
poderá participar condicionalmente das provas que se realizarem, até a decisão do Recurso, permanecendo no
Processo Seletivo, se este lhe for favorável, e dele sendo excluído, se negado.
2.10 – A relação completa de Candidatos para todos os empregos será divulgado por meio de fixação, na sede do
Paço Municipal, publicada e divulgada no site www.iguape.sp.gov.br
2.11 – Se aprovado em todas as fases do Processo Seletivo, o Candidato, por ocasião da contratação, deverá provar
que possui as condições de preenchimento do respectivo emprego, apresentando todos os documentos exigidos pelo
presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se então declaração e documentos sob pena de
perda do direito à vaga.
2.12 – O Candidato assume todas as responsabilidades legais por quaisquer declarações falsas prestadas. A
Prefeitura Municipal de Iguape não se responsabiliza por informações e endereços incorretos ou incompletos,
fornecidos pelo Candidato ou Procurador;
2.13 – A Comissão Municipal do Processo Seletivo poderá, se necessário, anular todo e qualquer ato que anteceder
à Homologação dele, desde que verificada falsidade, a qualquer tempo, na documentação apresentada pelo
Candidato, ou o não atendimento a todos os requisitos fixados, constando declaração falsa ou inexata de dados.
3 – DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS
3.1 – Entende-se como pessoa portadora de deficiência, o(a) cidadão(â) que apresente, em certo grau uma
deficiência motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida.
3.2 – Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo,
dando atendimento ao que dispõe a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 no artigo 37, Inciso VII,
devidamente regulamentado nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que Regulamenta
a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, nos termos do § 1º do art. 3º (O Candidato portador de deficiência,
em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o
percentual de 5%(cinco por cento) em face de classificação obtida) desde que a deficiência de que são portadores
seja compatível com as atribuições do emprego pretendido.
3.3 – Os Candidatos portadores de deficiência(s) participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com
os demais Candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, avaliação, duração, horário e local de aplicação das
provas.
3.3.1 – A aptidão física do Candidato e a capacidade funcional para o exercício da atividade pública serão
comprovados em perícia médica determinada pela Administração Pública Municipal. O Candidato, cuja deficiência
não for configurada, será desclassificado da lista de deficientes ou quando esta for considerada incompatível com a
função a ser desempenhada, serádesclassificado do certame.
3.4 – Aos portadores de deficiência(s) física e sensorial ficam reservados 5% (cinco por cento) da quantidade de
vagas, por emprego constante deste Edital os quais não serão discriminados pela sua condição, exceto para os
empregos que não possibilitem as suas contratações pelas características de atribuições e desempenhos,
incompatíveis com a deficiência possuída.
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3.4.1 – Inexistindo Candidatos portadores de deficiência(s) as vagas serão preenchidas por Candidatos não
portadores de deficiência(s).
3.4.2 –Aqueles que portarem deficiência compatível com a função do respectivo emprego e desejarem
prestar o Seletivo nesta condição, deverão manifestar-se no ato da inscrição, declarando na Ficha de Inscrição essa
condição e a deficiência da qual é portador, apresentando, além dos documentos acima relacionados, Laudo Médico,
atestando essa condição, a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao Código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. Esse
Laudo será retido e ficará anexado à Ficha de Inscrição. Caso o Candidato não anexe o Laudo Médico, não será
considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na
Ficha de Inscrição.
3.4.3 –Os candidatos que concorrerem na condição prevista no subitem acima serão classificados em lista
separada.
3.5 – Os deficientes visuais (cegos) que se julgarem amparados pelas disposições legais somente prestarão as
provas mediante leitura por meio do sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os
referidos Candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas,reglete e punção.
3.5.1 – O Candidato cego ou amblíope que necessitar de prova especial, de sala ou condições especiais para
se submeter às provas e demais situações previstas neste Edital, deverá solicitar, por escrito, à Comissão Municipal
do Processo Seletivo até o último dia de encerramento das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada,
ou ainda de providências quanto às condições especiais, juntando, nos casos de ambliopia, Atestado médico
comprobatório dessa situação, nos termos di item 3.4.2; por outro lado, não se responsabilizarão a Comissão
Municipal do Processo Seletivo por casos excepcionais que não tenham sido comunicados no prazo devido.
3.5.2 O Candidato portador de deficiência(s) que necessitar de tempo adicional para a realização das provas
deverá requerê-lo no prazo e na forma citados no subitem anterior, com justificativa acompanhada de parecer emitido
por especialista da área de SUS deficiência.
3.5.3 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
3.5.4 – Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo citado no subitem 3.5.1. não
terão direito a prova especialmente preparada seja qual for o motivo alegado.
3.6 – Na aplicação do referido percentual, serão desconsiderados as frações inferiores a 0,5 (meio) e arredondadas
para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor.
4 – DAS PROVAS
4.1 – A seleção dos Candidatos no Processo Seletivo se efetivará mediante processo específico que constará de
Provas Objetivas – versando sobre Conhecimentos Gerais e Específicos, sendo que cada emprego terá uma
combinação específica de conteúdos programáticos, os quais visam medir os conhecimentos profissionais (teóricos
e/ou práticos) que o Candidato deva deter para exercer as funções do emprego, tudo conforme segue neste Capítulo.
4.1.1 – As provas de Língua Portuguesa e Matemática visam aferir as noções básicas relacionadas
diretamente com a escolaridade exigida.
4.1.2 –As provas de Conhecimentos Gerais e Específicos visam aferir os Conhecimentos Generalizados e as
noções básicas relacionadas diretamente com a formação relativa ao emprego público.
4.2 – As provas versarão sobre os Programas e as Bibliografias, constantes do Anexo I do presente Edital, que
estará à disposição dos Candidatos, juntamente com o Edital completo, no local das inscrições e serão realizadas de
acordo as regras constantes do Anexo II, também do presente Edital.
4.3 – As provas serão realizadas em 08/05/2016, das 09h00min às 12h00min e das 14:00 as 17:00, nas escolas que
serão informadas posteriormente pela administração – Iguape/SP.
5 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
5.1 – Ao Candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e no horário constante no item 4.3 deste
Edital.
5.1.1 – É de inteira responsabilidade dos Candidatos acompanharem comunicados referentes ao Processo Seletivo
ou procurar pelas publicações que serão afixadas na sede da Prefeitura Municipal.
5.2 Por justo motivo, a da Comissão do Processo Seletivo, a realização de 1 (uma) ou mais provas do presente
poderá ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo no entanto serem comunicados aos
Candidatos, por novo Edital ou por comunicação direta, as novas datas em que se realizarão as provas.
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5.3 – Na data prevista, os Candidatos deverãose apresentar no mínimo, 30 trinta) minutos antes do horário
determinado para o início das provas, e não serão admitidos nos locais de prova os Candidatos que se apresentarem
após o horário estabelecido para o início dos exames.
5.4 – O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos Candidatos que apresentarem o comprovante de
inscrição, acompanhado de Documento hábil de Identificação (original) com foto. Serão consideradas como
documentos de Identidade as carteiras iy cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade pra
Estrangeiros (no prazo de validade), configurando-sena Cédula de Identidade – (RG), e ainda a Carteira fornecida
pelos Conselhos Regionais ou Autarquias Corporativas, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado
Militar, e não sendo aceitos, carteiras funcionais, carteira de estudante, crachás, certidão de nascimento, protocolos,
identidade funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação (emitida anteriormente à Lei nº 9.503/97)
identidade funcional de natureza pública ou privada e outros não admitidos oficialmente como documento hábil de
identificação e principalmente os documentos sem foto.
5.5 – Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir clareza na
identificação do Candidato.
5.6 – O Candidato não poderá ter acesso ao local de provas portando armas.
5.7 – O Candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.
5.8 – A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do lacre dos
malotes na presença dos candidatos.
5.9 – Durante a execução das provas não será tolerada a utilização de livros (consultas bibliográficas de qualquer
espécie), manuais, notas ou impressos, revista ou folheto, bem como o uso de máquinas calculadoras ou qualquer
outro instrumento de cálculo ou utilizar-se de meios de comunicação com o exterior, utilizando-se de qualquer tipo de
equipamento eletrônico (telefone celular, Pager, bips, etc.)
5.10 – Será excluído do Processo Seletivo o Candidato cujo comportamento for considerado inadequado, ou
comunicando-se com terceiros, ou perturbando, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, além disso, serão
tomadas medidas saneadoras para estabelecer e resguardar a execução individual e correta da prova.
5.11 – Será excluído ainda do Processo Seletivo o Candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) Apresentar-se para a prova em outro local que não o previsto no Edital de Convocação.
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado.
c) Ausentar-se da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento de um Fiscal.
d) Ausentar-se da sala de aplicação das provas levando qualquer tipo de material, sem autorização ou, ao final,
levarCaderno de Questões de Provas.
e) Ausentar-se do local de provas antes de decorrido o prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, após o seu início,
qualquer que seja o motivo alegado.
f) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
g) Não devolver integralmente o material recebido e posteriormente solicitado.
5.12 – No ato da realização da prova objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha Definitiva de
Respostas e a Intermediária (gabarito definitivo e de rascunho)
5.13 – O Candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha Intermediária
(Gabarito de Rascunho) e ao término da solução da prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta
Definitiva (Gabarito Oficial), com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5.14 – A Folha Definitiva de Respostas (Gabarito Oficial) será o único documento válido para a correção das provas,
o preenchimento dela é de inteira responsabilidade do Candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas neste Edital e na própria Folha (Gabarito)
5.15 – Serão de inteira responsabilidade do Candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no
Gabarito.
5.16 – O Candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito Definitivo) que lhe será
entregue no início da prova.
5.16.1 – Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos pelo próprio Candidato,
vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.
5.16.2 –Na correção do Cartão de Respostas (Gabarito Definitivo) será atribuída nota zero às questões
rasuradas, com mais de uma opção assinalada ou em branco, com emenda ou rasura ainda que legível campo com
marcação não preenchido integralmente e as marcações que estiverem em desacordo com este Edital e com o
determinado no próprio Gabarito.
5.16.3 – Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois
qualquer marca poderá prejudicar a correção das provas e consequentemente o desempenho do Candidato.
5.16.4 – Sob nenhuma hipótese, haveráa substituição do Cartão de Resposta por erro do Candidato.
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5.17 – O Candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da Ficha de Inscrição, em virtude
de eventuais erros de digitação, nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço ou
telefone (dados que constarão da Ficha de Inscrição) ou realizar alguma reclamação, sugestão e/ou Recurso, deverá
procurar a Sala de Coordenação, no local e no dia em que estiver prestando a prova, e fazê-lo em formulário
específico para tal fim.
5;18 – No decorrer da prova, se o Candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação
de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, deverá manifestar-se ao Fiscal de Sala que,
consultando a Comissão encaminhará solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior análise.
5.18.1 – Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os
Candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de Recursos.
5.19 – O Candidato somente poderá apresentar Recurso fundamentado, relativo às questões das provas, indicando
com precisão (clareza), a(s) questão(ões) e o(s) ponto(s) a ser(em) objeto(s) de revisão, incluindo item do programa
ou bibliografia pesquisada, sob pena de indeferimento liminar. O citado Recurso deverá ser interposto no prazo de 48
(quarenta e oito) horas contadas a partir do primeiro dia útil seguinte à data da divulgação oficial dos resultados.
5.20 O Recurso deverá conter todos os dados que informe a identidade do reclamante e seu número de inscrição,
bem como seu endereço completo, inclusive o respectivo CEP.
5.21 – As provas objetivas de todos os Candidatos devem ser corrigidas de acordo com o novo Gabarito, se houver
alteração do Gabarito Oficial, por foca do julgamento de Recurso.
5.22 – Interposto o Recurso, este deverá ser resolvido por meio de decisão fundamentada no prazo máximo de 03
(três) dias úteis.
5.23 – O Candidato não habilitado será excluído do Processo Seletivo.
5.24 – Ao terminar a prova, o Candidato deverá entregar ao Fiscal o caderno de questões, a folha de resposta, bem
como todoe qualquer material cedido para a execução das provas.
5.25 – A Folha Intermediária de Respostas(Gabarito) ficará com o Candidato, para conferência com o Gabarito Oficial
do Processo Seletivo a ser publicado posteriormente por meio da imprensa escrita, afixado no Mural de Avisos da
sede da Prefeitura Municipal, além do site já citado neste Edital.
5.26 – Não haverá segunda chamada ou repetição da prova, não importando a ausência ou atraso do Candidato na
sua eliminação, seja qual for o motivo ou pretexto alegado.
6 – DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
6.1 – As provas objetivas constarão de teste de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada (de “A” a “E”),
sendo que somente uma alternativa estará correta com relação ao enunciado da referida questão.
6.1 .1 – A prova escrita objetiva para os empregos de Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de
Odontologia, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Comunitário de Saúde da Família, Agente de Controle de Vetor,
Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Biologista, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro da Família,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Motorista, Nutricionista, Psicólogo, Recepcionista, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Laboratório, será avaliada na escala de “0” (zero) a “100” (cem)
pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima
de “50” (cinqüenta) pontos.
6.1.2 – A prova escrita objetiva para o emprego de Motorista será avaliada numa escala de “0” (zero) a “100”
(cem) pontos. A prova prática também será avaliada numa escala de “0” (zero a “100” (cem) pontos.Será considerado
aprovado o candidato que obtiver nota final mínima de “50” (cinqüenta) pontos na média aritmética entre os pontos
das provas escrita e prática. Na prova prática serão avaliados os aspectos práticos de direção, comportamento
pessoal, técnicas de direção, uso de freios, embreagem, Legislação de Trânsito e outros. Somente realizarão as
provas os candidatos que forem considerados aprovados na prova escrita, e deverão estar munidos de suas
respectivas CNH – Carteira Nacional de Habilitação.
6.1.3 – Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. O escore bruto corresponde ao número de
acertos que o candidato obtém na prova.
6.1.4 – As notas das provas, bem como a nota final, serão aproximadas até centésimos, arredondadas para
01 (um) centésimo as frações iguais ou superiores a 05 (cinco) milésimos e desprezadas as inferiores.
6.2 – Não será permitida vista de provas.
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6.3 – Não serão fornecidas notas parciais, em hipótese alguma.
7 – DAS MATÉRIAS
7.1. – As matérias e bibliografias mínimas a serem consideradas para efeito de elaboração das provas a que se
submeterão os Candidatos são aquelas constantes do Anexo I do presente Edital.
8 – DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 – A nota final dos Candidatos poderá ser de até no máximo 100 (cem) pontos
8.2 – Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final, enumerados em 02 (duas)
listas classificatórias: sendo uma Geral, com a relação de todos os Candidatos aprovados por emprego público, e
outra Especial/específica (para a relação do todos os Candidatos aprovados portadores de deficiência(s). As
respectivas listas por emprego estarão em ordem de Classificação Final.
8.2.1 – A Classificação Final será publicada por Edital em Jornal de circulação regional, no Mural de Avisos
do Átrio da Sede da Prefeitura Municipal, e postado no site www.iguape.sp.gov.br .
8.2.2 – Fica vedada a divulgação dos nomes dos Candidatos reprovados.
8.2.3 No prazo de 3 (três) dias, a contar da data da publicação da listagem de Classificação Final o
Candidato classificado poderá apresentar Recurso à Comissão Municipal do Processo Seletivo, o que será admitido
para o único efeito de correção de notório erro de fato.
8.3 – No caso de igualdade na nota final, terá preferência, sucessivamente,o Candidato que:
8.3.1 – Obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos
8.3.2 – Tiver o maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos.
8.3.3 – For casado ou viúvo.
8.3.4 – For o mais idoso.
8.3.5 – Para os Candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o primeiro critério será o da
idade – (em obediência ao parágrafo único do Art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) que
dispõe: “Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de
limite máximo de idade, inclusive para Concursos, ressalvados os casos em que a natureza do emprego o exigir.
Parágrafo Único – O primeiro critério de desempate em Concurso público será a idade, dando-se preferência ao de
idade mais elevada.”
8.4 – Decorridas todas as etapas e todos os prazos legais, caberá ao Prefeito Municipal a homologação do Resultado
Final deste Processo Seletivo no máximo em 03 (três) dias, podendo, a partir daí, convocar, para contratação, os
Candidatos aprovados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação obtida.
8.5 – A Homologação do resultado final poderá ocorrer em sua íntegra, englobando todos os empregos ou
individualmente para cada emprego ou seja, a Homologação poderá ser em uma única data para todos os empregos
ou em datas diferenciadas para cada um dos empregos..
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 – Das decisões da Comissão Municipal do Processo Seletivo, caberão Recursos fundamentados ao Presidente
da referida Comissão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da divulgação oficial do ato recorrido.
9.2 – Os Recursos deverão ser interpostos por Petição endereçada ao Presidente da Comissão, acompanhada das
razões, devendo ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal.
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9.2.1 – Os Recursos deverão estar devidamente fundamentados e deles constar o nome do Candidato, a
denominação do emprego para o qual está concorrendo, o número de inscrição, o número do documento de
identidade e o endereço para correspondência, inclusive CEP.
9.2.2- somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontarem circunstâncias que
os justifiquem e interpostos dentro do prazo.
9.2.3 – O Recurso interposto por Procuradores só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de
Mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade di Procurado.
9.3 – Todos os Recursos recebidos deverão ser encaminhados para análise e manifestação a propósito do argüido.
9.3.1 – Admitido o Recurso e diante da análise apresentada, decidirá a Comissão Municipal do Processo Seletivo,
conforme o caso, pela reforma ou manutenção do recorrido, dando-se ciência ao interessado.
9.3.2 – Interposto o Recurso, este deverá ser resolvido no prazo máximo de 02 (dois) dias, sendo a decisão dada a
ele recorrível, em grau de Recurso, ao Chefe do Executivo.
9.4 – O Recurso interposto fora do prazo previsto no item 10.1, será desconsiderado e indeferido imediatamente.
9.5 – O Candidato classificado deverá manter, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, o seu endereço
atualizado, para eventuais convocações pela imprensa e/ou pessoalmente, não lhe cabendo qualquer reclamação,
caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização.
9.6 – A convocação pra Contratação dos Candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação
dos Candidatos, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal, não gerando fato da
aprovação direito à nomeação.
9.61. – A convocação para contratação será enviada ao Candidato aprovado com o mínimo de 02 (dois) dias de
antecedência do início da contagem do prazo marcado para o comparecimento. O não comparecimento. O não
comparecimento, no prazo determinado implicará em desistência tácita e na perda dos direitos decorrentes do
Processo Seletivo, sendo assim convocado o Candidato seguinte, obedecendo sempre rigorosamente a ordem de
Classificação Final.
9.7 – Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais.
9.8 – Para efeito de admissão, fica o Candidato habilitado e convocado sujeito à aprovação em exames médicos, de
caráter eliminatório, os que não lograrem aprovação não serão contratados.
9.8.1 – Os Candidatos convocados que não comparecerem para realização de exames médicos serão considerados
desistentes, exaurindo assim o direito à sua posse.
9.8.2. – Os Candidatos habilitados e aprovados nos exames médicos serão convocados para procederem à
aceitação da vaga oferecida.
9.9 – Para a Contratação, o Candidato também deverá apresentar os documentos exigidos pelo presente Edital e
demais documentos legais, sob pena de perda do direito à vaga.
9.9.1 – Para a contratação não serão aceitos protocolos, nem fotocópias reprográficas não autenticadas dos
documentos.
9.92. – Os Candidatos que, após assinatura do contrato, deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os
direitos decorrentes de sua contratação.
9.9.3 – É facultado à Administração Pública Municipal de Iguape exigir dos Candidatos, na admissão, além de
documentação prevista neste Edital e da exigida pela Divisão de Recursos Humanos, outros documentos
comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário.
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10 – DA CONTRATAÇÃO
10.1 – A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e
conveniência da Administração e da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo.
10.2 – A admissão dos Candidatos, observada a ordem de Classificação Final por emprego, far-se-á, pela
Administração Pública Municipal de Iguape, obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer durante
o prazo de validade deste Processo Seletivo, quanto ao provimento e admissão ao emprego de Agente
Comunitário da Saúde o convocado deverá cumprir os requisitos determinados na LEI FEDERAL 10.507 de
10 de julho de 2002.
10.3 – A convocação será feita pela administração ao Candidato aprovado, através de publicação em jornal e no
Mural de Avisos, determinando o horário, dia e local para apresentação do Candidatado para sua contratação.
10.4 – Os Candidatos portadores de deficiência(s) serão submetidos à avaliação, perante uma junta multidisciplinar
que fornecerá o Laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções inerentes ao emprego no qual
venha a ser investido.
10.5 – O Processo Seletivo terá o prazo de validade, por 01 (um) ano renovado por igual período contados a partir da
data da publicação da Homologação oficial do resultado final de cada emprego, publicado e afixado no Paço
Municipal, podendo inclusive o prazo ser prorrogado, a critério da Administração Pública Municipal de Iguape, desde
que exista interesse público para tanto.
10.5.1 – O prazo de validade do Processo Seletivo e o prazo de prorrogação se houver, alcançará os empregos que
vagarem, podendo os Candidatos remanescentes, serem contratados, desde que haja interesse público.
10.2 – No caso de o Candidato convocado não aceitar a vaga, deverá assinar Termo de Desistência, sendo excluído
do respectivo Processo.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 – A determinação do local das provas é atribuição exclusiva da Comissão Municipal do Processo Seletivo.
11.2 – Será excluído do Processo, por ato da Comissão Municipal do Processo Seletivo, sem prejuízo das medidas
de ordem Administrativa, Civil e Criminal, o Candidato que:
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
b) Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das
provas e demais atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la.
c) Apresentar-se com vestimentas inadequadas, ou embriagado, ou sob efeito e entorpecentes.
d) For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital.
e) For responsável por falsa identificação pessoal.
f) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
Processo Seletivo.
g) Efetuar inscrição fora do prazo previsto.
h) Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da Comissão Municipal do Processo Seletivo.
11.3 – A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do Candidato, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem Administrativa, Civil e Criminal.
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11.4 – Por razões de ordem técnica, segurança e de direitos autorais, fica proibida a transcrição total ou parcial de
questões da prova. A Prefeitura Municipal de Iguape não fornecerá nenhum exemplar ou cópia do caderno de provas
a Candidatos, a autoridades ou a Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do
Processo Seletivo.
11.4.1 – Após 180 (cento e oitenta) dias os cadernos de provas serão incinerados.
11.5 – Todas as publicações e comunicações relativas ao presente Processo Seletivo serão feitas através de Jornal,
de circulação regional, no sitio www.iguape.sp.gov.bre no Mural da Sede da Administração Pública Municipal.
11.6 – O Candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação do ato, para a interposição de
Recursos ou pedidos de revisão de notas e/ou classificação, sempre por meio de Protocolo, ressalvados os prazo
específicos já estabelecidos neste Edital.
11.6.1 –Dos Recurso
s sempre deverá constar justificativas pormenorizada, sendo liminarmente indeferidosos que não contenham fatos
novos ou que se baseiem em razões subjetivas.
11.7 – Todos os casos omissos, controversos e problemáticos que surgirem em relação ao Processo Seletivo e que
não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e na legislação municipal, serão resolvidos pela
Comissão Municipal do Processo Seletivo, de acordo com as normas pertinentes e “ad referendum” do Prefeito
Municipal.
11.8 – As vagas reservadas aos portadores de deficiência(s) ficarão liberadas, se não tiver ocorrido inscrição nos
termos da Lei ou aprovação desses Candidatos nas provas ou no exame médico específico e serão providos pelos
demais Candidatos aprovados, com observância à ordem classificatória estabelecida na classificação definitiva.
11.9 – Na hipótese prevista no subitem anterior, será elaborada somente uma lista de Classificação Geral,
prosseguindo o Processo Seletivo nos seus ulteriores termos.
11.10 – No prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da lista específica/especial de classificação,
o portador de deficiência(s) aprovado deverá retirar o formulário para perícia médica no local indicado no Edital e
submeter-se-á à perícia médica, com a finalidade de avaliar-se a compatibilidade de sua deficiência com o exercício
das atribuições do emprego.
11.10.1 – A perícia médica será realizada por especialista, indicado pela Administração Municipal,
observando-se a deficiência apresentada pelo Candidato, devendo o Laudo ser proferido no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados doa data do respectivo exame.
11.10.2 – Quando a perícia concluir pela inaptidão do Candidato ou que não está configurada deficiência,
constituir-se-á, no prazo de 02 (dois) dias, junta médica (composta por número ímpar de membros, no mínimo de 03
(três), para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
11.10.3 – A indicação de profissional pelo interessado, nos termos do subitem anterior, deverá ser feita no
prazo de 02 (dois) dias, contados da data da ciência do Laudo referido no subitem 11.10.1, ficando sob a
responsabilidade exclusiva do interessado, o pagamento de eventuais despesas com honorários do profissional por
ele indicado.
11.11 – A junta médica deverá apresentar conclusão da perícia realizada, no prazo de 02 (dois) dias, contados da
data da realização do exame.
11.11.1 – Se a junta médica confirmar que a deficiência não está configurada ou que a mesma é incompatível
com a função a ser desempenhada, o Candidato será desclassificado da lista de deficiente.
11.11.2 – De acordo com o subitem acima a lista especial será republicada e da mesma serão concluídos os
portadores de deficiência(s) desclassificados.
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11.11.3 – Não caberá qualquer Recurso de decisão proferida pela junta médica.
11.12 – O Processo Seletivo, na parte referente aos empregos que possuam Candidatos portadores de deficiência(s),
só poderá ser homologado, após a realização de todos os exames ora mencionados, publicando-se as listas geral e
especial das quais serão excluídos os portadores de deficiência)s) incompatíveis com o exercício da função, assim
declarados pela inspeção médica a que se submeteram.
11.13 – Fica assegurada ao deficiente a possibilidade de acesso ao seu local de trabalho, em caso de aprovação.
11.14 – Os Candidatos aprovados em todas as fases e contratados estarão sujeitos às determinações constantes da
Legislação Municipal referente aos Servidores Públicos, percebendo os vencimentos iniciais, constantes do subitem
1.1. do presente Edital, que são os vigentes nesta data, acrescidos de eventuais reposições salariais.
11.15 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos Candidatospara a
prova correspondente, circunstância esta que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado na Imprensa.
11.16 – Caberá ao Prefeito de Iguape a Homologação dos resultados finais,.
Iguape, 15 de abril de 2016.

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IGUAPE
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016
DOS PROGRAMAS E DAS BIBLIOGRAFIAS REFERENTES ÀS PROVAS
*** PARA TODOS OS CARGOS LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE 31 DE AGOSTO DE 2015,disponível
em www.camaraiguape@sp.gov.br
ANEXO I – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IGUAPE
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016
DOS PROGRAMAS E DAS BIBLIOGRAFIAS REFERENTES ÀS PROVAS
PROGRAMA – Auxiliar de Serviços Gerais - Agente Administrativo - Motorista - Recepcionista
- Português e Matemática em nível de Ensino Fundamental
- Conhecimentos Gerais
- Conhecimentos específicos inerentes à cada cargo. (noções sobre a função)
_____________________________________________________________________________
PROGRAMA - Auxiliar de Enfermagem – Auxiliar de Enfermagem da Família
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
- Português e Matemática em nível do Ensino Fundamental
- Técnicas e procedimentos de Enfermagem
- Noções de cálculo de medicação
- Transformações de soros
- Dosagens em pediatria
- Enfermagem em clínica médica e cirúrgica
- Enfermagem Materno-Infantil
- Enfermagem em Saúde Pública
- Ética profissional
_______________________________________________________________________
PROGRAMA – Agente Comunitário de Saúde da Família – Agente de Controle de Vetor
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
Português e Matemática em nível de Ensino Fundamental
____________________________________________________________________________
PROGRAMA – Auxiliar de Odontologia
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e nominal); concordância
(verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa), ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO - Referência Bibliográfica:
RIBEIRO, A. I. Atendente de Consultório Dentário. 2ª. Edição. Ed. Maio. 2002.
Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha – Curso de Atendente de
Consultório Dentário. Odontologia social. . Curitiba. 1998.
_____________________________________________________________________________
PROGRAMA – Auxiliar de Farmácia
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e nominal); concordância
(verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa), ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet)
Conhecimentos específicos –
1. Auxiliar de Farmácia
2. Programa
3. Armazenamento e conservação de medicamentos
4. Formas de expressão da concentração de medicamentos.
5. Medicamentos sujeitos a controle legal
6. Formas Farmacêuticas
7. Sistema métrico decimal: medidas de massa e volume, aplicação em cálculos de concentração de
medicamentos.
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8. Terminologia básica relativa a medicamentos
9. Vias de administração de medicamentos
10. Estrutura e organização da rede de atenção à urgência e emergência
__________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Técnico em Laboratório
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e nominal); concordância
(verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa), ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
- Português e Matemática em nível de Ensino Médio
- Conhecimentos Específicos
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
1.1.1. Fundamentos de análises clínicas.
1.1.2. Vidrarias e sua utilização.
1.1.3. Preparação, validação e conservação de amostras, reagentes, meios de cultura, padrões e
calibradores.
1.1.4. Noções de assepsia e esterilização.
1.1.5. Técnicas de manipulação e/ou processos em laboratórios de biodiagnóstico e as possibilidades
diagnósticas que oferecem.
1.1.6. Calibração e controle das condições de funcionamento de equipamentos e aparelhos do
laboratório.
1.1.7. Métodos analíticos de rotinas.
1.1.8. Microscópio óptico e sua utilização.
2. PARASITOLOGIA
2.1.1. A parasitologia nos laboratórios de análises clínicas.
2.1.2. Métodos para detecção de parasitas.
2.1.3. Ação patogênica dos parasitas, resistência e imunidade.
2.1.4. Protozoários, helmintos e artrópodes de interesse médico.
2.1.5. Preparação de reativos e soluções.
3. HEMATOLOGIA
3.1.1. Colheita de material.
3.1.2. Técnicas para realização de hemograma completo.
3.1.3. Técnicas para realização de leucograma.
3.1.4. Coagulação: fisiologia, fisiopatologia, fatores de coagulação.
3.1.5. Princípios e técnicas de utilização dos componentes sangüíneos
4. MICROBIOLOGIA
4.1.1. Métodos microbiológicos.
4.1.2. Meios de cultura.
4.1.3. Métodos de esterilização.
4.1.4. Coloração.
4.1.5. Antibiograma.
5. IMUNOLOGIA
5.1.1. Reações Sorológicas (técnicas e procedimentos).
6. NOÇÕES DE BIOQUÍMICA
6.1.1. Técnicas de dosagens.
7. URINÁLISE
7.1.1. Noções.
7.1.2 Análise elementar qualitativa, quantitativa e fundamentos.
7.1.3 Siglas, abreviações e sinonímias dos exames.
7.1.4 Termos técnicos relacionados ao laboratório de análises clínicas.
__________________________________________________________________________________
PROGRAMA - Técnico de Radiologia
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e nominal); concordância
(verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa), ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
- Português e Matemática em nível de Ensino Médio
- Conhecimentos Específicos
Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X)
3. Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de Raios X
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4. Constituição dos Tubos Formadores de Raios X
5. Unidade de dose e dosimetria
2. Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico
3. Fatores que influem na formação das imagens radiográficas
4. Os efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios X
5. Radioproteção
6. Técnicas Radiográficas na Rotina Médica
7. Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas
8. Técnicas Radiográficas Odontológicas
9. Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas
10. Erros nas radiografias
11.Garantia de qualidade
__________________________________________________________________________
PROGRAMA – Técnico em Enfermagem
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e
nominal); concordância (verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa),
ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
- Português e Matemática em nível de Ensino Médio
- Conhecimentos Específicos
Noções de organização da assistência e cuidados de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao
adulto, ao idoso e saúde mental.
2. Cuidados de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto contagiosas, sexualmente
transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativas.
3. Imunização: Vacinas e rede de frio;
4. Assistência de enfernagem ao paciente em principais situações de urgência/emergência;
5. Executar Técnicas de Enfermagem: tais como sinais vitais, sondagens, higienização, procedimentos
e técnicas pré-hospitalares, administração de medicamentos, administração de dietas, coleta de
material para exame, oxigenoterapia, nebulização, procedimento pós-morte, cuidados com
traqueostomia, cuidados com drenagem torácicas e ostomias;
6. Cuidados de Enfermagem no tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas.
7. Central de Material Esterelizado: Métodos e procedimentos específicos de Limpeza, desinfecção e
esterilização;
8. Políticas institucionais de Humanização da Assistência.
9. Prontuário e Registro de enfermagem.
_________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Assistente Social
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; regência (verbal e nominal); concordância
(verbal e nominal); verbos (tempo/modo e pessoa), ortografia.
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
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
_______________________________________________________________________________
PROGRAMA – Biologista
- Português e Matemática em nível de Ensino Superior
- Conhecimentos Gerais
- Conteúdo Programático:
1. Ecologia.
2. Entologia.
3. Epidemiologia e Controle de Zoonoses (leptospirose, raiva, leishmaniose (visceral e cutânea),
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esquistossomose, dengue, febre amarela, malária, febre maculosa, toxoplasmose, doença de chagas,
hantavirose;
4. Biologia e controle de roedores, vetores, artrópodes, animais peçonhentos e reservatórios.
____________________________________________________________________________
PROGRAMA – Cirurgião Dentista
Política Nacional de Saúde Bucal: Programa Saúde da Família
Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças bucais: educação
para saúde e métodos preventivos.
Biossegurança em odontologia: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material
e ambiente; doenças ocupacionais, controle de infecção, medicamentos.
Semiologia: Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento.
Estomatologia: Patologias intraextra-ósseas da cavidade bucal – características clínicas,
diagnóstico e tratamento. Manifestações bucais de doenças sistêmicas. Câncer bucal: fatores de risco,
prevenção e detecção precoce; lesões cancerizáveis. Doenças sexualmente transmissíveis.
_________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Enfermeiro – Enfermeiro da Família
Conhecimentos Gerais - Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, internet).
1. Processo de Regionalização, Hierarquização e Integração
Conceitos, princípios e mecanismos de operacionalização
2. Participação comunitária nos Serviços de Saúde
Conceituação, princípios, estratégias e metodologia
3. 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.
_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Farmacêutico
1. Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia;
2. Requisitos técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia;
3. Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares;
4. Germicidas de uso hospitalar: formulações;
5. Seleção e padronização de medicamentos e correlatos;
6. Gestão de estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de
estoque;
7. Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais;
8. Sistemas de dispensação de medicamentos.
8.1. FARMACOLOGIA
8.1.1. 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;
8.1.2. Farmacologia da dor e da inflamação;
8.1.3. Farmacologia do sistema respiratório;
8.1.4. Farmacologia do sistema digestivo;
8.1.5. Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo;
8.1.6. Farmacologia do sistema cardiovascular;
8.1.7. Farmacologia dos processos infecciosos;
8.1.8. Antimicrobianos.
9. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA
9.1. Incentivo a assistência farmacêutica;
9.2. Política Nacional de Medicamentos;
9.3. Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde;
9.4. Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde.
_________________________________________________________________
PROGRAMA – Fonoaudiólogo
Conteúdo Programático:
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1. Audiologia:
1.1. Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades auditivas;
1.2. Avaliações auditivas;
1.3. Habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição;
1.4. Seleção e adaptação de próteses auditivas.
2. Voz:
2.1. Fisiologia da produção vocal;
2.2. Classificação;
2.3. Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias.
3. Motricidade orofacial:
3.1. Desenvolvimento das funções estomatognáticas;
3.2. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: gagueira,
respirador oral, disfunção temporomandibular .
4. Fala :
4.1. Alterações de fala: disartrias, distúrbios articulatórios, desvios fonológicos.
5. Linguagem:
5.1. Aquisição;
5.2. Desenvolvimento;
5.3. Alterações;
5.4. Avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita.
6. Fonoaudiologia e Saúde Pública.
7. O trabalho da Fonoaudiologia na Saúde Mental.
_______________________________________________________
PROGRAMA – Fisioterapeuta
1. Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório.
2. Fisioterapia humana: neurofisiologia, fisiologia do exercício, fisiologia circulatória e respiratória.
3. Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes agentes físicos: calor, água, luz,
eletricidade, vibrações mecânicas.
4. Cinesiologia: princípios básicos de biomecânica, análise dos movimentos articulares.
5. Fundamentos de traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia e
psicologia.
6. Avaliação funcional: teste da função articular e muscular e espirometria, eletrodiagnóstico,
cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, fototerapia, hidroterapia.
7. Princípios da prática fisioterapêutica nos diferentes níveis de atuação e especialidades clínicas.
8. Fisioterapia Respiratória Adulto:
8.1. Anatomia do sistema respiratório.
8.2. Fisiologia do sistema respiratório.
8.3. Semiologia e avaliação funcional respiratória.
8.4. Noções de radiologia torácica.
8.5. Fisiopatologia respiratória: doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. 6. Técnicas e
recursos terapêuticos para desobstrução das vias aéreas e re - expansão pulmonar.
8.6. Fisioterapia respiratória no trauma torácico e nas cirurgias abdominais, torácicas e
neurológicas.
8.7. Patologias: pneumonia, bronquite, enfisema, asma, bronquectasia, doenças da pleura,
lesão pulmonar aguda, edema pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo,
tromboembolismo pulmonar, doenças neuromusculares.
8.8. Insuficiência respiratória.
8.9. Oxigenoterapia.
8.10. Ventilação não-invasiva.
8.11. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios,
ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, desmame, extubação, efeitos
fisiológicos, repercussões hemodinâmicas, efeitos adversos.
9. Fisioterapia Respiratória Neonatal e Pediátrica:
9.1. Desenvolvimento do sistema respiratório.
9.2. Particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório.
9.3. Avaliação funcional do sistema respiratório.
9.4. Técnicas para desobstrução das vias aéreas e reexpansão pulmonar.
9.5. Patologias: apnéia da prematuridade, síndrome do desconforto respiratório, síndrome da aspiração
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de mecônio, hipertensão pulmonar persistente neonatal, displasia broncopulmonar, refluxo
gastresofágico, bronquiolite, asma, fibrose cística, pneumonia.
9.6. Insuficiência respiratória.
9.7. Oxigenoterapia.
9.8. Ventilação não-invasiva: CPAP.
9.9. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios,
ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, desmame, extubação, complicações.
_______________________________________________________________________________
PROGRAMA – Médico20 hs, 40hs e da Família
1. Atendimento ao idoso: estados confusionais agudos e crônicos, quedas e instabilidade postural,
hipotensão postural, hipertensão arterial, infecção;
2. Atendimento ao adulto confusionais agudos e crônicos, quedas, hipertensão arterial, infecção;
3. Pneumologia. Insuficiência respiratória aguda e crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica,
doenças infecciosas agudas e crônicas, doenças da pleura.
4. TBC
5. Hanseníase.
6. Cardiologia: arritmias, isquemia miocárdica aguda e crônica, hipertensão arterial, insuficiência
cardíaca, abordagem propedêutica da dor torácica, edema agudo de pulmão, insuficiência arterial
periférica.
7. Hematologia: anemias, distúrbios da hemostasia, estados de hipercoagulabilidade
8. Gastroenterologia: hemorragias digestivas, má absorção, icterícias, hepatites, doenças
esôfagogástricas, patologias intestinais (diverticulose e diverticulite, neoplasia, D. Chron, Retocolite
Ulcerativa, Síndrome do Cólon irritável), pancreatites agudas e crônicas
9. Imunologia: imunodeficiências, doenças auto-imunes.
10. Reumatologia: osteoartrose, osteoartrite, Lúpus Eritematoso Sistêmico, farmacologia dos
medicamentos usados no controle das doenças reumatológicas;
11. Lombalgias.
12. Osteoporose.
13. Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido básico.
14. Nefrologia: glomerulopatias, doenças túbulo-intersticiais, insuficiência renal (crônica e aguda).
15. Sistema nervoso central: Coma, estados confusionais, D.cérebro-vascular (aguda e crônica), D.
Parkinson, meningites, cefaléias, vertigens.
16. Endocrinologia: doenças da tireóide, doenças da córtex supra renal, uso clínico de corticosteróides.
Doenças metabólicas: dislipoproteinemias, diabetes mellitus, gota, sínd. plurimetabólica
17. Antibióticos e infecções (IVAS, sinusite, pneumonias, infecções urinárias, erisipela, gastroenterites)
18. Ressuscitação cardiopulmonar.
19. Transtornos do humor (depressão e ansiedade).
20. Feridas (úlceras por insuficiência vascular, pé diabético, úlceras de pressão, pé diabético).
21. Verminoses e ectoparasitas.
22. Vacinação.
__________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Nutricionista
1. Regulamentação das atividades do profissional de nutrição.
2. Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos.
3. Análise de perigos por pontos críticos de controle (APPCC);
4. Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades de aquisição, seleção, armazenamento,
pré-preparo, preparo e conservação da qualidade nutricional dos alimentos.
5. Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos.
6. Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em alimentos.
7. Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção,
metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares.
8. Definição, fundamentação e característica da dieta normal e suas modificações.
9. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e para aqueles nutricionalmente vulneráveis.
10. 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;
12. Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, atenção primária e educação em
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saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais brasileiros, Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, situação alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar.
13. Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, econômicos e
culturais,
planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de educação nutricional.
14. 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.
15. Legislação relacionada à área de Nutrição e alimentos.
________________________________________________________________________________
PROGRAMA – Psicólogo
1. Psicologia e Saúde Mental
2. A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental;
3. As Reformas Psiquiátricas;
4. Legislação em Saúde Mental;
5. Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica da Saúde Mental. A Clínica feita por muitos.
Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade.
6. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental.
7. Psicologia e Educação.
8. Psicologia e Saúde Pública.

ANEXO II – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IGUAPE
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2014 – SAÚDE

CARGO

Nº questões

Agente
Administrativo

40

Auxiliar de
Serviços Gerais

40

Assistente
Social

40

Auxiliar de
Farmácia

40

PROVA ESCRITA
Nº questões/Matérias Pontos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
100
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
100
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Conhecimentos
Gerais e
30 de Conhecimentos
Específicos
100
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos

100

Duração da Prova

PROVA PRÁTICA
Descrição Atividades
Pontos

02h30min

Não Haverá

0

02h30min

Não Haverá

0

02h30min

Não Haverá

0

02h30min

Não Haverá

0
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Auxiliar de
Enfermagem
Auxiliar
Enfermagem da
Família

Auxiliar de
Odontologia

Agente
Comunitário de
Saúde da
Família

40

40

40

Agente de
Controle de
Vetor

40

Biologista

40

Cirurgião
Dentista

40

Enfermeiro

40

Enfermeiro da
Família

40

Farmacêutico

40

Fisioterapeuta

40

Fonoaudiólogo

40

Médico 20 hs,
Médico 40 hs e
Médico da
Família

40

Nutricionista

40

Psicólogo

40

10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos
10
Conhecimentos
Gerais
30 de Conhecimentos
Específicos

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02:h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

100

02h30min

Não Haverá

0

20

MUNICÍPIO DE IGUAPE
- Estância Balneária
Departamento de Administração

Recepcionista

40

Técnico de
Laboratório

40

Técnico em
Enfermagem
40

Técnico em
Radiologia
40

10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos
10 de Português
10 de Matemática
10 de Conhecimentos
Gerais e
10 de Conhecimentos
Específicos

100

02h30min

Não Haverá

100

02h30min

Não Haverá

100

02h30min

Não Haverá

100

02h30min

Não Haverá
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