
CONCURSO PÚBLICO EDITAL SMS 03/2016 

ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO

ATO DECISÓRIO

O Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto

no artigo 51, inciso V da Lei Orgânica do Município de Bauru, considerando a recomendação da 8ª

Promotoria do Ministério Público Estadual de Bauru, o Ato Decisório do Secretário Municipal de

Bauru  publicado  no  DOM de  nº2665  em  07/04/16,  CONFIRMA A  SUSPENSÃO da  prova

objetiva do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde/ Enfermeiro, regulado pelo

Edital SMS nº 03/2016, que estava prevista para ocorrer em 10/04/16;  ANULA a Portaria GP nº

08/2006,  que designa  a Comissão Examinadora  do referido certame;  AUTORIZA a  Secretaria

Municipal de Bauru a rever os elementos do Edital citado no tocante ao cronograma de execução do

mesmo, designando nova data para a realização da prova escrita e MANTÉM a lista de candidatos

com inscrições efetivadas no referido certame, possibilitando aos mesmos a devolução da quantia

paga  referente a taxa da inscrição, caso esta seja a sua opção.

Nos termos do item 4 do CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA

DE TÍTULOS: é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na

imprensa oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na

realização  da  Prova  Objetiva  e  Entrega  de  Títulos,  e  do  item  3  do  Capítulo  XV  –  DAS

DISPOSIÇÕES FINAIS: os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial

de Bauru, que estará disponível na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e na Divisão de

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizada

na Rua Gerson França, 7-49, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-200, não se aceitando justificativas

para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 

Bauru, 30 de maio de 2016.
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PREFEITO MUNICIPAL


