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LEIS MUNICIPAIS
LEI N° 6.397, DE 08 DE AGOSTO DE 2.013

P. 22.300/12 Institui o Estatuto da Fundação Estatal Regional de Saúde (da Região de Bauru).
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Estatuto da Fundação Estatal Regional de Saúde (da Região de 

Bauru), criada pela Lei Municipal nº 6.146, de 08 de novembro de 2.011, nos termos 
do Anexo desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 08 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE

(DA REGIÃO DE BAURU)
CAPÍTULO I

DA FUNDAÇÃO E DE SUA FINALIDADE E OBJETIVOS
Art. 1º  A Fundação Estatal Regional de Saúde, designada, abreviadamente, neste 

Estatuto, pelo termo FUNDAÇÃO, instituída pelos municípios paulistas 
de Bauru, de Macatuba, de Pederneiras é uma FUNDAÇÃO pública 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
de interesse coletivo, utilidade pública e beneficência social, sujeita ao 
regime próprio das entidades privadas sem fins lucrativos quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais, 
regida pelo presente Estatuto e pelas Leis Municipais n° 6.146, de 08 de 
novembro de 2.011, do município de Bauru, n° 2.403, de 18 de agosto de 
2.011, do município de Macatuba e n° 2.897 de 15 de junho de 2.011, do 
município de Pederneiras.

Parágrafo único. A FUNDAÇÃO tem sede e foro na cidade de Bauru, Estado de São Paulo 
e prazo de duração indeterminado.

Art. 2º  A FUNDAÇÃO tem o fim único de desenvolver ações e serviços de 
saúde de responsabilidade do conjunto dos municípios instituidores, 
organizados de maneira regionalizada e hierarquizada, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º A FUNDAÇÃO poderá, ainda, desenvolver atividades de fomento e 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e educação permanente em saúde 
junto ao Poder Público e à iniciativa privada, mediante aprovação do 
Conselho Curador.

§ 2º As ações e os serviços de saúde mencionados no caput serão 
desenvolvidos de maneira sistêmica e integrarão uma rede regionalizada 
e hierarquizada em nível de complexidade crescente do SUS na região 

de saúde de Bauru, da qual a FUNDAÇÃO é parte integrante, devendo 
observar todos seus princípios e diretrizes, em especial, a fiscalização 
e o acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde de cada ente 
instituidor.

Art. 3º A fim de preservar o compromisso básico de sua missão, a FUNDAÇÃO 
organizar-se-á e funcionará de acordo com os seguintes princípios e 
normas:
I -  Adoção dos princípios e diretrizes do SUS nas atividades que 

desenvolver;
II - Vedação de distribuição de parcela do seu patrimônio ou de 

suas rendas, a título de vantagem, lucro ou participação nos 
resultados aos seus conselheiros e seus diretores, e;

III –  Prevalência do interesse da população na garantia de seu 
direito à saúde e prestação de serviços de forma digna, célere, 
humana, qualitativa e eficiente.
CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS
Art. 4º Orientada pela finalidade inscrita no artigo 2º e com observância do 

disposto no artigo 3º, a FUNDAÇÃO reger-se-á pelos seguintes objetivos: 
I -  Atuar de forma integrada e de acordo com as políticas 

municipais de saúde dos Instituidores, a política estadual e 
nacional de saúde;

II -  Estabelecer parcerias de cooperação técnica, celebrar 
acordos, contratos, convênios e outras espécies de ajustes 
com Municípios, Estados e União e com outros órgãos ou 
entidades públicas ou privadas, bem como entidades nacionais 
ou internacionais, com o objetivo de cumprir sua finalidade e 
contribuir para o desenvolvimento da atenção à saúde.
CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Art. 5º  São Órgãos de Direção, Administração Superior e Fiscalização da 

FUNDAÇÃO:
I –  Conselho de Prefeitos dos municípios instituidores, órgão 

superior de supervisão institucional da FUNDAÇÃO;
II –  Conselho Curador, órgão deliberativo de direção superior, 

controle e fiscalização; 
III –  Diretoria Executiva, órgão de direção subordinada e de 

administração superior, responsável pela gestão técnica, 
patrimonial, financeira, administrativa e operacional da 
FUNDAÇÃO;

IV –  Conselho de Acompanhamento e Controle Social, órgão 
superior de controle social.

Art. 6º  O Conselho de Prefeitos é órgão superior de supervisão institucional da 
FUNDAÇÃO, composto pelos Prefeitos dos municípios instituidores.

§ 1º  O Conselho de Prefeitos será presidido por um membro escolhido de 
comum acordo para um mandato de um ano, permitidas reconduções, o 
qual deverá se reunir, em caráter ordinário, semestralmente.

§ 2º  Compete ao Conselho de Prefeitos supervisionar as atividades da 
FUNDAÇÃO no tocante:
I –  à verificação periódica do atendimento de diretrizes dos planos 

de saúde dos municípios instituidores em consonância com os 
objetivos fixados em seus atos constitutivos;

II –  à prestação de informações administrativas, operacionais e 
financeiras;

III –  aos limites e critérios definidos pelo Conselho Curador em 
relação às despesas com pessoal, e;

IV –  ao desempenho qualitativo e quantitativo de suas atividades.
Art. 7º  O Conselho Curador é o órgão superior de direção, controle e fiscalização 

e constituir-se-á por 11 (onze) membros titulares, sendo:
I –  o Secretário Municipal da Saúde de cada ente instituidor, 

como membro nato;
II –  1 (um) dirigente do órgão de saúde municipal, escolhido pelo 

titular da Pasta, para cada município instituidor;
III –  2 (dois) membros representando os trabalhadores de saúde da 

FUNDAÇÃO, escolhido entre seus pares;
IV –  1 (um) membro representante dos usuários do SUS, indicados 

pelo Conselho Municipal de Saúde de cada município 
instituidor e que não seja seu membro.

§ 1º O Conselho Curador será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde 



2 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 15 DE AGOSTO DE 2.013

de maior índice demográfico.
§ 2º  O prazo de investidura dos Conselheiros é de 2 (dois) anos, facultada a 

recondução.
§ 3º  A cada membro titular corresponderá um suplente indicado pelo mesmo 

processo previsto no caput deste artigo. 
§ 4º  É obrigatória a participação da Diretoria Executiva nas reuniões do 

Conselho Curador quando devidamente convocada, sem direito a voto.  
§ 5º  Os membros do Conselho Curador exercerão suas atribuições de forma 

não remunerada.
§ 6º  Enquanto não for constituído o quadro funcional da FUNDAÇÃO, cuja 

representação no Conselho Curador está prevista no inciso II deste artigo, 
todas as deliberações serão tomadas pelos demais membros do Conselho 
Curador.

§ 7º  Em casos de falecimento, renúncia, destituição ou incompatibilidade de 
um membro titular, o Conselho Curador empossará o suplente e solicitará 
a substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 8º O Conselho Curador poderá contratar uma assessoria para auxiliar nas 
atividades de fiscalização contábil e financeira da Fundação, emitindo 
análises e pareceres para o Conselho Curador, mediante licitação pública.

§ 9º O assessor será contratado por prazo determinado e para assunto 
específico e deverá ter formação técnica e específica na área contábil 
financeira.

§ 10 O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação 
para o Conselho Curador perderá o seu mandato imediatamente, devendo 
ser nomeado novo membro para completar o mandato, no prazo máximo 
de um mês, prazo em que o suplente o substituirá.

§ 11 O Conselheiro que faltar, no período de um ano, a três reuniões ordinárias 
consecutivas ou a 50% do total das reuniões daquele ano, de forma 
injustificada ou com justificativa rejeitada pelo Conselho Curador, 
perderá o seu mandato, ainda que substituído pelo suplente.

§ 12 O membro suplente poderá participar das reuniões do conselho, sem 
direito à voto, mesmo com a presença do membro titular. 

Art. 8º O Conselho Curador reúne-se ordinária e extraordinariamente.
§ 1º  As reuniões ordinárias são mensais e, quando não pré-fixadas em 

calendário anual, serão convocadas na forma do § 3°, deste artigo, com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias.

§ 2º  As reuniões extraordinárias podem realizar-se a qualquer tempo, quando 
assunto de relevância o exigir, e serão convocadas pelo Presidente ou 
por pelo menos 5 (cinco) membros do Conselho, na forma do § 3°, deste 
artigo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º O aviso de convocação da reunião, que só se realizará fora da sede 
social por motivos justificados, mencionará local, data, hora, matéria 
a ser tratada e será expedido por via postal ou por meio eletrônico aos 
Conselheiros, em qualquer das hipóteses, mediante comprovante do 
envio e da recepção, acompanhados de cópia dos documentos necessários 
à discussão da pauta.

§ 4º A sessão do Conselho só poderá ser instalada com a presença de mais da 
metade de seus membros.

§ 5º  O Presidente do Conselho terá, no caso de empate nas deliberações em 
duas votações seguidas, voto de desempate, devendo julgar-se impedido 
de exercer o seu direito de voto simples ou de qualidade sempre que o 
tema em deliberação for o contrato de gestão.

§ 6º A reunião do Conselho poderá ser secretariada por um Secretário ad 
hoc, escolhido pelos presentes ou dentre empregados convidados para 
secretariar a reunião; dos trabalhos e deliberações lavrar-se-á ata, em 
folhas soltas, numeradas e rubricadas, que ficarão arquivadas com a 
lista original de presença dos participantes da reunião, incluídos os 
convidados.

§ 7º Toda matéria objeto de deliberação do Conselho Curador será 
encaminhada ao Diretor Geral para conhecimento e publicação.

Art. 9º O Conselho Curador deverá reunir-se ordinariamente, a cada ano, para 
examinar e aprovar:
I -  até o dia 28 de fevereiro, as demonstrações contábeis e o 

relatório circunstanciado das atividades realizadas no exercício 
anterior, elaborados pela Diretoria Executiva;

II -  até o dia 30 de novembro, o plano de atividades e a previsão 
orçamentária para o exercício seguinte, elaborados pela 
Diretoria Executiva.

Art. 10 Além do dever primordial de velar pelo aprimoramento das atividades da 
FUNDAÇÃO e exercer, coletivamente e mediante iniciativa de cada um dos 
seus membros, permanente interação com a Diretoria Executiva, compete, 
privativamente, ao Conselho Curador:
I -  deliberar sobre alterações estatutárias, que deverão ser 

aprovadas pela Câmara Municipal de Bauru;
II -  opinar sobre a extinção da FUNDAÇÃO, sendo que 

eventual extinção deverá ser aprovada pela Câmara 
Municipal de Bauru;

III -  aprovar e reformar o Regimento Interno, que disporá 

sobre os assuntos de interesse da FUNDAÇÃO e, 
especialmente, do sistema de gestão do trabalho;

IV –  aprovar proposta de plano de carreira, empregos e salários 
dos empregados, bem como de reajustes salariais, da 
concessão de reajustes de quaisquer benefícios indiretos 
e da remuneração da Diretoria Executiva, informando a 
Câmara Municipal de Bauru sobre quaisquer alterações 
remuneratórias;

V –  opinar sobre a inclusão ou exclusão de serviços na 
estrutura da FUNDAÇÃO;

VI -  aprovar a proposta orçamentária, o contrato de gestão 
e seu detalhamento constante do plano operativo da 
FUNDAÇÃO, anual ou plurianual;

VII -  aprovar a prestação de contas anuais da Diretoria 
Executiva, devendo referida prestação de contas ser 
encaminhada anualmente à Câmara Municipal de Bauru;

VIII –  deliberar a respeito da estrutura gerencial da FUNDAÇÃO, 
seus serviços e unidades e sobre a indicação, pelo Diretor 
Geral, dos membros que comporão a Diretoria Executiva;

IX -  exercer a fiscalização e o controle dos atos da Diretoria 
Executiva;

X -  aprovar o recebimento de doações com encargos;
XI -  deliberar, em instância final, sobre os demais assuntos de 

interesse da FUNDAÇÃO;
XII –  Encaminhar anualmente à Promotoria de Justiça das 

Fundações a prestação de contas do exercício anterior.
§ 1º As deliberações sobre as matérias constantes dos incisos I a VII deste 

artigo serão tomadas pelo voto de maioria absoluta do Conselho e, sobre 
os demais assuntos, com o voto da maioria simples, a hipótese prevista 
no inciso I deste artigo, depende também de aprovação da Câmara 
Municipal de Bauru.

§ 2º O plano de carreira, emprego e salário dos empregados deverá conter os 
critérios de avaliação de desempenho.

§ 3º Os membros do Conselho Curador respondem pelos danos resultantes de 
omissão do cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa 
ou dolo, ou com violação do Estatuto.

CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 11 A Diretoria Executiva, órgão de direção subordinada ao Conselho 
Curador e administração superior da FUNDAÇÃO é constituída dos 
seguintes membros:
I –  1 (um) Diretor Geral;
II – 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro com formação 

técnica na área específica e contratado mediante concurso 
público;

III – 1 (um) Diretor de Atenção à Saúde.
§ 1º O Diretor Geral será nomeado pelo Conselho de Prefeitos, mediante 

indicação dos Secretários Municipais de Saúde dos Instituidores em 
consenso.

§ 2º O Diretor de Atenção à Saúde será indicado pelo Diretor Geral e 
nomeado pelo Conselho Curador dentre profissionais com conhecimento 
técnico e específico na área de atuação da Fundação, médicos atuantes no 
atendimento à população no setor público municipal.

§ 3º Os membros da Diretoria Executiva serão contratados pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo seus empregos de livre 
admissão e demissão.

§ 4º  São requisitos obrigatórios para a contratação dos membros da Diretoria 
Executiva: a formação na área de saúde e experiência mínima de cinco 
anos em função de direção ou assessoramento superior de instituição de 
saúde para os diretores previstos nos incisos I e III e formação específica 
na área administrativa ou financeira e experiência mínima de cinco anos 
para o diretor previsto no inciso II.

§ 5º A Diretoria Executiva será responsável pelos atos praticados em 
desconformidade com a lei, com o estatuto da FUNDAÇÃO, com o 
contrato de gestão e com as diretrizes institucionais emanadas pelo 
Conselho Curador.

§ 6º A manutenção de qualquer membro da Diretoria Executiva fica vinculada, 
obrigatória e comprovadamente, à avaliação de seu desempenho, frente 
à gestão da FUNDAÇÃO, principalmente no tocante ao cumprimento 
das metas qualitativas e quantitativas previstas nos contratos de gestão, 
conforme disposto no estatuto e em atos do Conselho Curador.

Art. 12 Além do dever primordial de administrar a FUNDAÇÃO no sentido da 
consecução dos objetivos enunciados no artigo 4º, compete à Diretoria 
Executiva:
I -  Exercer o controle interno das atividades da FUNDAÇÃO, 

nos termos deste Estatuto e segundo as diretrizes e os critérios 
fixados no programa plurianual e anual e no contrato de gestão 
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da FUNDAÇÃO;
II -  gerir a FUNDAÇÃO, coordenar, supervisionar e controlar os 

serviços que integrarem sua estrutura;
III -  gerir a prestação dos serviços contratados, em consonância 

com as metas de desempenho e atividades fixadas no Contrato 
de Gestão celebrado entre a FUNDAÇÃO e o seus Instituidores 
e constante no Plano Operativo;

IV -  Elaborar, para deliberação do Conselho Curador:
a)  Os planos plurianual e anual da FUNDAÇÃO;
b)  As propostas de contrato de gestão;
c)  O Regimento Interno da FUNDAÇÃO e regulamentos 

específicos previstos na lei e neste Estatuto;
d)  A estrutura organizacional e as atribuições da 

FUNDAÇÃO;
e)  Até 30 de novembro de cada ano, o plano anual e a 

previsão orçamentária para o exercício seguinte;
f)  Até 28 de fevereiro de cada ano, o relatório 

circunstanciado das atividades desenvolvidas e o 
demonstrativo da situação econômico-financeira 
da FUNDAÇÃO no exercício findo, informando a 
Câmara Municipal de Bauru.

V -  Baixar normas, fixar rotinas e estabelecer procedimentos para 
o adequado funcionamento da FUNDAÇÃO, no tocante aos 
assuntos técnicos, científicos, de ensino, administrativos, 
financeiros, de pessoal e de serviços de atenção à saúde;

VI -  Gerir o patrimônio da FUNDAÇÃO;
VII –  Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as políticas, 

diretrizes e as deliberações do Conselho Curador;
VIII –  Propor, para posterior deliberação do Conselho Curador, a 

criação de assessorias, coordenações, núcleos e outros órgãos, 
de natureza permanente ou temporária, sempre de acordo com 
a estrutura organizacional da FUNDAÇÃO.

§ 1º São reservadas à Diretoria Executiva outras atribuições que não lhe 
sejam vedadas por este Estatuto e se compreendam no âmbito natural de 
sua competência.

§ 2º A Diretoria Executiva decide por consenso, devendo ser encaminhadas as 
matérias pendentes ao Conselho Curador para deliberação.

§ 3º A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, a cada 15 (quinze) dias 
e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor Geral.

§ 4º A reunião da Diretoria Executiva será secretariada por um Secretário ad 
hoc, escolhido pelos presentes ou dentre empregados da FUNDAÇÃO; 
dela lavrar-se-á ata, por folhas soltas, numeradas e rubricadas, que ficará 
arquivada com a lista de presença dos participantes da mesma.

§ 5º Quando houver motivo ponderável, a Diretoria Executiva poderá reunir-
se fora da sede da FUNDAÇÃO.

§ 6º A Diretoria Executiva pode convidar membros do Conselho Curador para, 
isoladamente, em comissão ou em grupo de trabalho, tratar de assuntos 
especiais que forem objetos de deliberação do Conselho Curador ou da 
Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V
DO DIRETOR GERAL

Art. 13 Ao Diretor Geral compete dirigir a FUNDAÇÃO de acordo com o 
disposto neste Estatuto e com as deliberações do Conselho Curador e da 
Diretoria Executiva.

Parágrafo único. O Diretor Geral será substituído em suas faltas e impedimentos pelo 
Diretor Administrativo e Financeiro e na ausência e impedimentos deste 
pelo Diretor de Atenção à Saúde.

Art. 14 O Diretor Geral representa a FUNDAÇÃO, ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda:
I –  convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, 

organizando-lhes a pauta ou ordem do dia; 
II -  coordenar as ações desenvolvidas pelos demais membros da 

Diretoria Executiva, bem como das coordenações, núcleos e 
assessorias;

III -  assinar ato, documento ou correspondência em nome da 
FUNDAÇÃO ou que implique obrigação ou responsabilidade 
institucional;

IV -  receber auxílios, subvenções, contribuições diversas e doações 
sem encargo; 

V –  assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro 
ou, no impedimento deste, com o Diretor de Atenção à Saúde, 
o contrato de gestão, convênios, contratos, ajustes, cheques, 
títulos de crédito e quaisquer instrumentos que impliquem em 
realização de despesa, na captação de receita, na prestação de 
garantia e na compra, alienação ou oneração de bens e direitos 
que estejam no âmbito de sua competência;

VI –  elaborar a proposta do contrato de gestão para discussão e 

aprovação na Diretoria Executiva e posterior encaminhamento 
ao Conselho Curador;

VII –  discutir e firmar com cada Secretaria Municipal de Saúde dos 
Instituidores o contrato de gestão;

VIII - Autorizar:
a)  a aquisição de bens móveis e serviços e a realização 

de obras, de acordo com o orçamento;
b)  a contratação e a dispensa do pessoal do quadro 

permanente ou temporário da Fundação de acordo 
com o plano operativo e quadro de pessoal e plano de 
carreira da Fundação;

c)  as publicações e comunicações externas, incluindo a 
correspondência institucional; 

d)  a celebração de convênios, contratos, programas e 
projetos em geral; 

e)  ad referendum do Conselho Curador, ao qual se 
justificará a medida por escrito: 

1. a transposição de recursos de uma atividade, 
programa ou elemento de despesa para outra rubrica; 
o desdobramento da despesa por novos elementos e a 
alteração de dotações existentes; 

2.  as despesas e operações financeiras não previstas 
no orçamento, nos casos de emergência, quando 
caracterizada a urgência de atendimento de situação 
que possa comprometer a segurança de pessoas e 
bens ou a eficiência de serviços;

3.  as medidas da alçada deste, quando caracterizada a 
urgência de atendimento de situação que possa causar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
bens e serviços, e desde que não haja tempo de reunir 
o Conselho, justificando a medida, por escrito;

4.  encaminhar, trimestralmente, ao Conselho Curador, 
para distribuição aos Conselheiros, em especial 
antes das reuniões ordinárias do colegiado, relatório 
financeiro e de atividades da FUNDAÇÃO, bem 
como transmitir ao Conselho Curador, em qualquer 
tempo, opiniões e recomendações de interesse da 
FUNDAÇÃO;

IX -  Exercer o poder disciplinar; 
X-  Planejar o desenvolvimento da FUNDAÇÃO, com a finalidade 

de qualificar as suas ações e serviços de saúde no tocante às 
metas de excelência de desempenho de suas funções;

XI -  Movimentar as contas bancárias e emitir cheques sempre com 
a assinatura do Diretor Administrativo e Financeiro, o qual 
poderá ser substituído em suas faltas e impedimentos pelo 
Diretor de Atenção à Saúde ou por quem receber delegação 
por escrito do Diretor Geral;

XII -  Encaminhar, para deliberação do Conselho Curador, os 
pedidos de cessão temporária ou a substituição de bens e 
direitos;

XIII -  Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regimentos Internos da 
FUNDAÇÃO.
CAPÍTULO VI

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Art. 15 Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete:

I -  Coordenar as atividades administrativas, econômicas e 
financeiras da FUNDAÇÃO, auxiliar o Diretor Geral no 
desempenho do seu cargo e substituí-lo em suas faltas e 
impedimentos legais;

II -  Difundir os objetivos e ideais da FUNDAÇÃO perante órgãos 
públicos e privados;

III -  Estimular e manter intercâmbio com pessoas e entidades 
interessadas na consecução dos objetivos previstos no artigo 
4º; 

IV –  Colaborar com os responsáveis no desenvolvimento de 
atividades administrativas dos serviços que compõem a 
estrutura da FUNDAÇÃO;

V –  Propor medidas e programas visando à captação de recursos 
para o desenvolvimento da FUNDAÇÃO, incluindo doações, 
patrocínios de programas e investimentos; 

VI -  Diligenciar no sentido da obtenção de apoio material para as 
atividades da FUNDAÇÃO;

VII –  Planejar, coordenar e preparar os processos de compras, 
conforme necessidades dos serviços da FUNDAÇÃO, nos 
termos do regulamento de licitação e contratos específicos;

VIII –  Gerir as ações e contratos relativos a investimento, 
desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e serviços da 
FUNDAÇÃO;
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IX –  Gerir convênios e contratos celebrados com os entes 
federativos que se relacionam com a FUNDAÇÃO;

X –  Elaborar e controlar o plano de contas e a execução financeira 
da FUNDAÇÃO, conforme cronograma de desembolso 
previsto no Contrato de Gestão;

XI –  Participar da elaboração e consolidação do planejamento 
físico e financeiro da FUNDAÇÃO;

XII –  Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da 
FUNDAÇÃO e efetivar a projeção de despesa de pessoal;

XIII –  Propor ao Diretor Geral, o qual poderá decidir ad referendum 
do Conselho Curador:

a)  propostas de transposição de recursos de uma atividade, 
programa ou elemento de despesa para outra rubrica; o 
desdobramento da despesa por novos elementos e a alteração 
de dotações existentes; 

b)  as despesas e operações financeiras não previstas no 
orçamento, nos casos de emergência, quando caracterizada a 
urgência de atendimento de situação que possa comprometer a 
segurança de pessoas e bens ou a eficiência de serviços;

c)  as medidas da alçada deste, quando caracterizada a urgência 
de atendimento de situação que possa causar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, e 
desde que não haja tempo de reunir o Conselho, justificando a 
medida, por escrito.

XIV –  Elaborar a prestação de conta anual e outras específicas da 
FUNDAÇÃO;

XV –  Auxiliar na elaboração do Regimento Interno.
CAPÍTULO VII

DO DIRETOR DE ATENÇÃO À SAUDE
Art. 16 Ao Diretor de Atenção à Saúde compete:

I -  Coordenar as atividades de desenvolvimento da atenção 
à saúde e prestação de serviços da área de atuação da 
FUNDAÇÃO, auxiliar o Diretor Geral no desempenho do seu 
cargo; 

II –  Organizar, com o apoio dos responsáveis, as atividades da 
FUNDAÇÃO referentes à atenção à saúde;

III –  Gerir o processo de pactuação do Contrato de Gestão no 
tocante as prioridades, metas, resultados, estratégias, planos 
de atividades, funcionamento e organização dos serviços 
de atenção à saúde, bem como, acompanhar, juntamente 
com o Diretor Administrativo e Financeiro, o controle, o 
monitoramento e a avaliação dos contratos de atenção à saúde;

IV –  Elaborar para apreciação do Conselho Curador:
a)  planos de atividades e serviços, global e específicos 

da FUNDAÇÃO, atualizados anualmente, com 
indicadores de desempenho e qualidade dos serviços 
de atenção à saúde, e;

b)  proposta de monitoramento e avaliação, em diálogo 
com a proposta estabelecida pelas políticas estadual e 
nacional de atenção à saúde;

V –  Dotar os serviços de capacidade resolutiva, com o fim de 
alcançar eficiência e efetividade na atenção à saúde da 
população;

VI –  Auxiliar na elaboração do Regimento Interno;
VII -  Estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empresas, 

faculdades, institutos, departamentos que constituam parcerias 
no desenvolvimento da saúde;

VIII -  Coordenar as atividades científicas e as que visem à 
incorporação de tecnologia nas atividades assistenciais da 
FUNDAÇÃO e colaborar com aquelas relacionadas ao 
desenvolvimento técnico-assistencial, e;

IX -  Colaborar com os demais Diretores na promoção, organização 
e difusão de eventos de natureza científica, educacional e 
cultural. 
CAPÍTULO VIII

DO CONSELHO DE ACOMPANHENTO E CONTROLE SOCIAL
Art. 17 O Conselho de Acompanhamento e Controle Social, órgão superior de 

controle social da FUNDAÇÃO composto por dois membros indicados 
pelos Conselhos Municipais de Saúde de cada município instituidor da 
FUNDAÇÃO, com mandato de dois anos. 

Art. 18 O Conselho de Acompanhamento e Controle Social se reúne 
trimestralmente com a finalidade de acompanhar as atividades 
desenvolvidas pela FUNDAÇÃO em especial a execução orçamentária e 
financeira, o contrato de gestão e o desempenho qualitativo e quantitativo 
da FUNDAÇÃO, cabendo à Diretoria Executiva encaminhar relatórios 
trimestrais das atividades que permitam ao Conselho o exercício de suas 
funções.

CAPÍTULO IX
DO PESSOAL

Art. 19 As relações de trabalho do pessoal da FUNDAÇÃO serão as da 
Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, 
de 1º de maio de 1.943, e a legislação trabalhista complementar, em 
regime de emprego. 

Art. 20 A investidura nos empregos no Quadro de Pessoal Permanente da 
FUNDAÇÃO dar-se-á por meio de processo seletivo público, conforme 
disposto em Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Curador, 
ressalvado o assessoramento que será contratado por tempo determinado.

§ 1º O processo seletivo público poderá ser realizado para contratação 
permanente de pessoal em classes ou níveis distintos de um mesmo 
emprego público, conforme disponibilidade financeira e de vagas.

§ 2º O processo seletivo público será realizado para preenchimento de 
postos de trabalho do quadro de pessoal sempre de acordo com as 
disponibilidades financeiras e as vagas aprovadas pelo Conselho Curador.

§ 3º A rescisão do contrato de trabalho do pessoal da FUNDAÇÃO admitido 
por processo seletivo público poderá ocorrer por ato unilateral, em 
qualquer hipótese motivado pela autoridade competente.

§ 4º Para atender necessidade temporária de interesse público, a FUNDAÇÃO 
poderá contratar pessoal técnico, por prazo determinado de 12 (doze) 
meses, mediante processo seletivo simplificado, podendo haver 
prorrogação, desde que o prazo total do contrato não ultrapasse 24 (vinte 
e quatro) meses.

§ 5º  São consideradas necessidades temporárias de interesse público: 
I -  o combate a surtos epidêmicos;
II -  a atenção a situações de calamidade pública;
III - a atenção a serviços cuja natureza ou transitoriedade 

justifiquem a pré-determinação do prazo;
IV -  a manutenção do funcionamento regular da estrutura 

administrativa da FUNDAÇÃO ou dos serviços de saúde 
enquanto não houver candidatos aprovados em processo 
seletivo, em número suficiente para atender à demanda 
mínima e nos casos de substituição dos profissionais do quadro 
da FUNDAÇÃO decorrentes de licenças previstas em lei.

§ 6º A data base da vigência do acordo coletivo de trabalho das categorias 
profissionais da FUNDAÇÃO será sempre o dia 1º do mês de maio.

Art. 21 A FUNDAÇÃO organizará o seu Quadro de Pessoal, de acordo com o 
plano de emprego, carreira e salários e o plano diretor de desenvolvimento 
de recursos humanos propostos pela Diretoria Executiva e aprovados 
pelo Conselho Curador. 

Parágrafo único. É obrigatória a instituição de sistema único de remuneração, o qual 
deverá contemplar o salário fixo dos funcionários, permitindo apenas a 
gratificação de 20% para assunção de cargos de chefia de funcionários 
concursados.

Art. 22 Os quantitativos dos empregados públicos permanentes e dos empregados 
públicos de direção superior, direção intermediária, assessoramento e 
assistência da FUNDAÇÃO serão estabelecidos pelo Conselho Curador, 
em conjunto com a Diretoria Executiva. 

§ 1º Os cargos da Diretoria Executiva, exceto do Diretor Administrativo-
Financeiro, na forma do disposto no plano de emprego, carreira e salários 
da FUNDAÇÃO, aprovado pelo Conselho Curador, serão sempre 
considerados de confiança, de livre admissão e demissão, na forma da lei.

§ 2º Os empregados da FUNDAÇÃO são equiparados aos servidores públicos 
para fins criminais, de improbidade administrativa e acumulação de 
cargos. 

§ 3º Não será admitido cargos considerados de confiança e de livre admissão 
e demissão nos quadros da Fundação Regional de Saúde, exceto o Diretor 
Geral e o Diretor de Atenção à Saúde.

Art. 23 Os aumentos com despesa de pessoal somente poderão ocorrer quando 
indicados previamente no orçamento anual da FUNDAÇÃO, o qual 
poderá ser modificado em razão de aumento de receitas e previsto no 
contrato de gestão.

CAPÍTULO X
DAS RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO

Art. 24 Constitui responsabilidade dos membros do Conselho Curador e da 
Diretoria-Executiva o fiel cumprimento das cláusulas dos contratos de 
gestão firmados com os Municípios, quando for o caso, especialmente no 
que se refere ao plano de trabalho e atividades e ao plano operativo.

§ 1º O descumprimento total ou parcial das cláusulas, objetivos e 
responsabilidades dos dirigentes estabelecidos no contrato, assim como a 
reiterada insuficiência de desempenho da FUNDAÇÃO, poderá motivar 
a demissão dos membros da Diretoria Executiva.

§ 2º O membro do Conselho, nos casos em que houver indícios de 
descumprimento total ou parcial das metas e obrigações pactuadas nos 
contratos de gestão ou de insuficiência de desempenho, deverá levar a 
questão ao Conselho Curador para adoção ou indicação das medidas 
administrativas cabíveis nos termos do estatuto da FUNDAÇÃO e as 
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previstas nos próprios contratos.
Art. 25 Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros 

administradores, salvo se com eles forem coniventes, se negligenciarem 
na fiscalização ou se, deles tendo conhecimento, deixarem de agir para 
impedir essa prática.

Parágrafo único. Exime-se de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua 
divergência em ata de reunião do Conselho Curador ou da Diretoria 
Executiva ou, não sendo possível, dela dê ciência ao Conselho de 
Prefeitos.

Art. 26  Os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva respondem 
administrativa e civilmente pelos prejuízos que causarem à entidade, 
quando procederem no exercício de suas atribuições ou poderes, com 
culpa ou dolo, e ainda na hipótese de violação da lei.

Art. 27 Os dirigentes da FUNDAÇÃO respondem pessoal e diretamente:
I -  por improbidade administrativa, nos termos da legislação 

específica;
II -  por descumprimento deste Estatuto e demais regulamentos da 

FUNDAÇÃO;
III -  por violação dos deveres de gestão e descumprimento, 

injustificado, dos contratos de gestão.
CAPÍTULO XI

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art. 28 O patrimônio da FUNDAÇÃO é constituído de:

I -  Bens móveis e imóveis, valores e direitos pertencentes à 
FUNDAÇÃO;

II -  Bens e direitos obtidos por meio de doação, aquisição direta e 
dotações oficiais para investimentos ou inversões financeiras;

III -  Parcelas de receita que lhe sejam incorporadas; 
IV -  Bens e direitos repassados à FUNDAÇÃO por órgãos ou 

entidades integrantes do Sistema Único de Saúde; e
V –  Outros bens e direitos que venham a ser legados para a 

FUNDAÇÃO por qualquer forma em direito admitida.
Parágrafo único. Extinta a Fundação mediante Lei específica o patrimônio remanescente e 

ou, os encargos apurados serão de obrigação ou revertidos ao patrimônio 
dos Municípios instituidores na proporção da participação de cada 
Município na Fundação.

Art. 29 Constituem receitas da FUNDAÇÃO:
I –  Os recursos decorrentes de compromissos assumidos entre 

a FUNDAÇÃO e as Secretarias Municipais de Saúde dos 
instituidores para a prestação de serviços de saúde, conforme 
disposto nas Leis Municipais mencionadas no art. 1º deste 
estatuto, mediante a celebração de contrato de gestão e conforme 
rubrica orçamentária anualmente consignada no orçamento 
das Secretarias Municipais de Saúde correspondentes e seus 
respectivos Fundos Municipais de Saúde, de forma destacada 
para a celebração dos contratos;

II – Rendas provenientes de contrato de gestão celebrado 
com outros municípios da Região de Saúde de Bauru não 
instituidores da FUNDAÇÃO;

III –  As rendas patrimoniais;
IV –  As rendas que auferir no desenvolvimento de suas atividades 

de ensino, pesquisa e desenvolvimento científico; 
V -  As rendas de aplicações de valores patrimoniais, operações de 

crédito, aplicações financeiras nos investimentos e cadernetas 
de poupança, vedadas as aplicações de risco e as de taxa de 
rendimento não conhecível previamente para as aplicações por 
prazo superior a trinta dias.

VI -  Contribuições, auxílios, transferências, doações, legados 
e subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais;

VII -  Recursos advindos de contratos e convênios com órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Único de Saúde;

VIII –  Outros recursos financeiros da União, dos Estados e dos 
Municípios, repassados à FUNDAÇÃO;

IX -  Recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos de 
cooperação técnica firmados com entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou  internacionais;

X -  Outras rendas extraordinárias ou eventuais.
Parágrafo único. Os contratos e convênios que a FUNDAÇÃO firmar com entidades 

públicas que integram o Sistema Único de Saúde, nas esferas federal, 
estadual ou municipal deverão observar as regras da regionalização das 
ações e serviços de saúde.

Art. 30 Fica vedado à FUNDAÇÃO, sob pena de responsabilização do Diretor 
Geral, a assunção de compromissos com terceiros que violem os 
princípios do Sistema Único de Saúde, em especial, os da gratuidade da 
assistência integral à saúde ao cidadão e igualdade de atendimento.

CAPÍTULO XII
DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 31 A FUNDAÇÃO celebrará contrato de gestão com os Municípios 
instituidores, o qual deverá conter o programa plurianual da FUNDAÇÃO, 
com objetivos e metas quantificados e aprazados, com indicadores 
de desempenho, devendo o programa plurianual ser desdobrado em 
planos operativos e seus respectivos orçamentos, devendo ainda constar 
no contrato as obrigações e responsabilidades de seus dirigentes e 
penalidades administrativas para o descumprimento injustificado do 
contrato, conforme previsto neste Estatuto.

Parágrafo único. O contrato de gestão, que poderá ser assinado pelo prazo máximo de 5 
(cinco) anos, será avaliado anualmente, podendo utilizar como critérios 
o cumprimento de suas metas e responsabilidades, o atendimento 
aos usuários e os resultados em saúde alcançados, o desempenho de 
programas e ações de educação continuada e de gestão de pessoal, 
o fortalecimento da gestão e integração loco-regional, os recursos 
investidos, o grau de satisfação dos usuários, a eficiência, efetividade 
e racionalidade dos gastos, a incorporação de tecnologia, os resultados 
relacionados à manutenção dos bens móveis e imóveis, entre outros. 

Art. 32 Na elaboração do contrato de gestão, deverão ser observados no mínimo 
os seguintes preceitos:
I -  especificação dos planos operativos das Secretarias Municipais 

de Saúde, aos quais estarão vinculados aos recursos 
orçamentários previstos para o pagamento à FUNDAÇÃO 
pelo desenvolvimento e prestação de serviços inseridos nas 
suas finalidades; 

II -  estipulação dos objetivos, resultados e das metas de 
desempenho a serem alcançados pela FUNDAÇÃO e os 
respectivos indicadores e prazos de execução;

III –  plano operacional contendo a estimativa dos recursos 
e cronograma de desembolso dos recursos financeiros 
necessários à execução dos serviços pactuados, durante a 
vigência do contrato;

IV –  obrigações e responsabilidades dos contratantes em relação 
às metas de desempenho definidas e à garantia das condições 
logísticas, materiais e de infraestrutura necessárias para o 
adequado funcionamento dos serviços de saúde relacionados 
a essas metas;

V –  sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação, 
contendo critérios, parâmetros e indicadores a serem 
considerados na avaliação de desempenho dos serviços da 
FUNDAÇÃO no cumprimento do contrato de gestão;

VI –  penalidades aplicáveis aos contratados em caso de 
descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas 
no contrato de gestão;

VII –  condições para revisão, renovação, prorrogação do contrato de 
gestão, e;

VIII –  prazo de vigência.
Art. 33 Caberá à FUNDAÇÃO promover a ampla divulgação, por meios físicos e 

eletrônicos, dos relatórios anuais sobre a execução do contrato de gestão, 
que contemplem demonstrativos da realização orçamentária e financeira.

Art. 34 A FUNDAÇÃO poderá celebrar contrato de gestão com as secretarias 
municipais de saúde da Região de Bauru não pertencentes aos seus 
Municípios instituidores.

CAPÍTULO XIII
DO REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZAÇÃO

Art. 35 O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e o orçamento, uno 
e anual, será elaborado de acordo com as normas usuais do Direito 
Financeiro, cabendo à FUNDAÇÃO a adoção de plano e sistema de 
contabilidade e apuração de custos que permitam a análise da sua 
situação econômica, financeira e operacional, em seus vários setores, e a 
formulação adequada de programas de atividades.

Art. 36 A prestação de contas anual abrange, entre outros, os seguintes elementos:
I -  Balanço patrimonial, elaborado de acordo com os princípios 

e as convenções contábeis vigentes no País, demonstrando as 
posições ativa, passiva e de situação líquida da FUNDAÇÃO;

II -  Demonstração da evolução do patrimônio líquido da 
FUNDAÇÃO;

III -  Demonstração das receitas e despesas apuradas, contendo a 
identificação e a confrontação entre a natureza de cada receita 
e seus custos e despesas especificados;

IV –  O Relatório de Gestão, encaminhado às Secretarias Municipais 
de Saúde dos instituidores, anualmente e ao Conselho de 
Prefeitos, com parecer do Conselho Curador, deverá conter, 
dentre outros:
a)  demonstração do atendimento das metas anuais 

pactuadas no contrato de gestão;
b)  indicadores de qualidade dos serviços e os resultados 
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alcançados, de acordo com as metas pactuadas;
c)  balanços financeiros, patrimoniais, orçamentários e 

demonstrativos de variações patrimoniais, elaborados 
na forma prevista nos estatutos.

Parágrafo único. A prestação de contas, a proposta orçamentária e o plano operativo para 
o exercício seguinte são preparados pela Diretoria Executiva e analisados 
e referendados pelo Conselho Curador, conforme previsto neste Estatuto.

Art. 37 A FUNDAÇÃO submeterá as suas contas ao controle do Tribunal 
de Contas e à Promotoria de Justiça de Fundações, nos termos da 
legislação vigente, e às supervisões do Conselho Curador para efeito de 
cumprimento de seus objetivos estatutários.

Parágrafo único. Os serviços da FUNDAÇÃO ficam sujeitos ao acompanhamento dos 
Conselhos Municipais de Saúde dos municípios instituidores quanto à 
qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 38 Os dirigentes, administradores, técnicos, cientistas, pesquisadores, 
professores, consultores e empregados administrativos têm o dever de 
zelar pelo patrimônio material e imaterial da FUNDAÇÃO, de preservar 
os seus ideais, de defender os seus interesses, de solidarizar-se na 
consecução dos seus objetivos, de participar, regularmente, de reuniões 
dos órgãos de direção e administração e das comissões e grupos de 
trabalho criados, bem como das atividades da FUNDAÇÃO, de cumprir 
os deveres estatutários, regimentais e contratuais, e de manter o espírito 
de harmonia entre todos, cabendo ao Conselho Curador e à Diretoria 
Executiva, conforme a respectiva competência, promover medidas 
estatutárias destinadas a efetivar o afastamento, destituição ou dispensa 
do responsável pela violação desse dever comum, sem prejuízo de outras 
medidas legais tendentes a reparar eventual dano ou prejuízo causado. 

Parágrafo único. Quando a natureza do fato exigir, o Conselho Curador ou a Diretoria 
Executiva, conforme a respectiva competência, adotará procedimentos 
regulares para apuração e comprovação da violação de dever estatutário 
e de eventual dano ou prejuízo dela decorrente, garantindo-se ao 
responsável pela ação ou omissão o direito de ampla defesa, na forma da 
lei. 

Art. 39 A Diretoria Executiva consolidará, periodicamente, as diretrizes e 
normas de atuação da FUNDAÇÃO baixadas pelo Conselho Curador 
e pela própria Diretoria, conforme sua competência, visando favorecer 
a regulação e o aperfeiçoamento da estrutura e do funcionamento dos 
serviços. 

Art. 40 A contratação de obras, serviços, compras, alienação e locação observarão 
procedimentos próprios de contratação e pregão, na forma do que for 
disciplinado em Regulamento pela FUNDAÇÃO, nos termos do disposto 
no art. 119 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas quanto ao 
pregão, as regras gerais da legislação específica.

Art. 41 O Regulamento da FUNDAÇÃO para compras de bens e serviços será 
em conformidade com as leis federais e estaduais pertinentes a matéria 
e a legislação administrativa, devendo observar seus princípios, bases e 
diretrizes, podendo regular, em especial, sobre o seguinte: 
I -  cadastramento de empresas, bens e serviços;
II -  forma dos atos, podendo utilizar-se do uso da tecnologia 

da informação, inclusive adotar certificados digitais para a 
realização de transações eletrônicas seguras, bem como para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de 
documentos em forma eletrônica, no âmbito do ICP-Brasil;

III -  prazos de publicidade e forma de publicação;
IV -  pré-qualificação de empresa, bens e serviços;
V -  regras acerca do local de audiências e da comunicação dos atos 

aos interessados;
VI -  inversão de fases;
VII -  disputa de lances, aberta ou fechada;
VIII -  utilização, substituição, complementação e reajuste da 

garantia;
IX -  concentração de fases recursais e os procedimentos relativos à 

tramitação dos recursos;
X -  liquidação da despesa e da comunicação aos órgãos incumbidos 

da arrecadação e fiscalização de tributos; e
XI –  Consulta Pública.

Art. 42 Transcorrido o prazo previsto no art. 10, VI, sem que se tenha verificado a 
aprovação da proposta orçamentária, fica a Diretoria Executiva autorizada 
a realizar as despesas previstas no documento orçamentário. 

Art. 43 Os Regulamentos próprios, adaptados às suas peculiaridades, com os 
procedimentos para admissão de pessoal e para contratos pertinentes a 
obras, serviços, compras, alienação e locação previstos neste Estatuto, 
serão elaborados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias pela 
Diretoria Executiva, a contar da data da posse de seus membros, e 
aprovados pelo Conselho Curador. 

Art. 44 O Diretor Geral e demais membros da Diretoria Executiva e os membros 

do Conselho Curador, bem como outros empregados com cargo de 
direção, não são responsáveis pessoal, isolada ou subsidiariamente, pelas 
obrigações assumidas pela FUNDAÇÃO.

Art. 45 É vedada a participação da FUNDAÇÃO em atividade ou movimento 
político-partidário.

Art. 46 O presente Estatuto deverá ainda ser objeto de Escritura Pública lavrada 
no Tabelião competente, devendo ser registrado no Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas, situado no Município de Bauru.

LEI Nº 6.398, DE 09 AGOSTO DE 2.013
P. 18.214/13 Autoriza o Executivo a desafetar parte de via pública e a destiná-la à Empresa 
PLASÚTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real 
de Uso.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa PLASÚTIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área localizada no Distrito 
Industrial I, com a seguinte descrição:
Quarteirão 1 da Rua José Pinheiro de Góes Quarteirão 03 da Rua Vereador 
Osmar Polido - Distrito Industrial I
“Imóvel correspondente à partes das Ruas José Pinheiro de Góes e Vereador Osmar 
Polido localizadas no loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de 
Bauru, possuindo o seguinte roteiro perimétrico: tem início no ponto 1, distante 
59,39 metros da Rua Izzet Farha ( ex rua AY1), quarteirão 03, daí deflete a esquerda 
com curva de raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até o ponto 2, 
confrontando com o Lote M, daí segue a distância de 236,11 metros até o ponto 3, 
confrontando neste alinhamento com o Lote M, Lote K, Lote H e Lote G, daí deflete 
à esquerda em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 11,54 metros 
até o ponto 4, confrontando neste alinhamento com o Lote G, daí segue em linha 
inclinada a distância de 156,92 metros até o ponto 4A, confrontando com o Lote G 
, daí deflete à esquerda em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento 16,73 
metros até o ponto 4B, daí deflete à direita e segue na distância de 26,30 metros até 
o ponto 4C, confrontando com a Rua Vereador Osmar Polido, daí segue a distância 
de 15,74 metros até o ponto 5B, daí segue em linha inclinada na distância de 192,92 
metros até o ponto 5A, daí deflete à direita e segue na distância de 15,00 metros 
até o ponto 5, confrontando nestes três alinhamentos com a Rua Vereador Osmar 
Polido, daí deflete à direita e segue em curva a esquerda  com raio de 9,00 metros 
e desenvolvimento de 16,73 metros até o ponto 6, confrontando com o Lote 5, daí 
segue a distância de 255,45 metros até o ponto 7, confrontando nesta linha com o lote 
E, Lote D, Lote C e Lote A; daí deflete à esquerda em curva com raio de 9,00 metros 
e desenvolvimento de 14,13 metros até o ponto 8, confrontando neste alinhamento 
com o lote A, daí deflete à direita e segue na distância de 34,00 metros até o ponto 
inicial 1, confrontando com a Rua José Fortunato Molina, encerrando uma área 
de 7.172,27 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 94.985 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5356 e avaliado 
por R$ 710.054,73 (setecentos e dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e três 
centavos).

Art. 2º A área descrita no artigo 1º passa da categoria de bem de uso comum do povo para 
a categoria de bens disponíveis da Administração e a Concessionária obriga-se a 
destiná-la única e exclusivamente para a interligação de dois setores da Empresa.

Parágrafo único.  Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º A Concessionária não edificará no local, utilizando apenas como acesso ligando as 
áreas de grande movimentação da Empresa.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização por 
qualquer benfeitoria nela introduzida pela Concessionária, independentemente de 
notificação.

Art. 5º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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DECRETO Nº 12.214, DE 06 DE AGOSTO DE 2.013
Suplementa recursos no orçamento vigente.

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, 

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.392, de 18 de julho de 2.012, fica aberto crédito 

suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 2.180.000,00 (dois 
milhões, cento e oitenta mil reais), conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
316 3.3.90.39 110.000 01 100.000,00 Secretaria de Obras
324 4.4.90.51 110.000 01 1.190.000,00 Secretaria de Obras
324 4.4.90.51 110.000 01 590.000,00 Secretaria de Obras
330 3.3.90.30 110.000 01 300.000,00 Secretaria de Obras
Art. 2º As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:
  I – Anulações orçamentárias:
Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
347 3.3.90.39 110.000 01 100.000,00 Secretaria de Obras
347 3.3.90.39 110.000 01 1.190.000,00 Secretaria de Obras
351 4.4.90.51 110.000 01 590.000,00 Secretaria de Obras
351 4.4.90.51 110.000 01 300.000,00 Secretaria de Obras
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
  Bauru, 06 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.215, DE 06 DE AGOSTO DE 2.013
Suplementa recursos no orçamento vigente

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, 

D E C R E T A
Art. 1º Nos  termos  da  Lei  Municipal  nº  6.307,  de  12  de  dezembro  de  2.012,  fica  

aberto  crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 11.541,77 
(onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), conforme 
abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
554 3.3.90.39 110.000 01 4.541,77 Secretaria de Cultura
314 3.3.90.30 110.000 01 7.000,00 Secretaria de Obras
Art. 2º As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:
  I – Anulações orçamentárias:
Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
552 3.3.90.30 110.000 01 4.541,77 Secretaria de Cultura
316 3.3.90.39 110.000 01 7.000,00 Secretaria de Obras
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
  Bauru, 06 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.217, DE 08 DE AGOSTO DE 2.013
P. 32.402/13     Altera o art. 75 do Decreto nº 11.689, de 21 de outubro de  2.011, que regulamenta a  Lei 
nº 5.852, de 23 de dezembro de 2.009, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão 
ambientalmente correta dos resíduos de construção civil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que dispõem os arts. 17 e 45, § 2º da Lei nº 3.373, de 29 de julho de 1.991, 

D E C R E T A
Art. 1º O art. 75 do Decreto nº 11.689, de 21 de outubro de 2.011, passa a ter a seguinte 

redação:
 “Art. 75 O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados 

do recebimento do auto de infração.” (NR)
Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 08 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO      DE      LEI      Nº    85/13
P. 26.006/11 Autoriza o Município a celebrar convênio com o Centro de Progressão Penitenciária 
III de Bauru, objetivando a cooperação na recuperação de detentos que estejam cumprindo pena em regime 
semi-aberto, mediante a utilização da mão de obra dos reeducandos na execução de serviços de limpeza 
pública, ajardinamento, alvenaria, serralheria e similares e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Município autorizado a celebrar convênio com o Centro de Progressão 

Penitenciária III de Bauru, objetivando a cooperação na recuperação de detentos que 
estejam cumprindo pena em regime semi-aberto mediante a utilização da mão de 
obra de até 200 (duzentos) reeducandos na execução de serviços de limpeza pública, 
ajardinamento, alvenaria, reforma, carpintaria, pintura, serralheria, marcenaria e 
similares.

Art. 2º  Dentre as obrigações a serem assumidas pelo município de Bauru, estará o 
pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo e uma taxa de seguro por 
preso equivalente a 0,546% (quinhentos e quarenta e seis milésimos por cento) por 
mês.

§ 1º  O valor de que trata o caput só será pago pelos dias efetivamente trabalhados, não 
sendo devido em nenhuma espécie de falta.

§ 2º  Se necessário, a dotação correspondente ao crédito adicional especial de que trata o 
caput poderá ser suplementada.

§ 3º  Os serviços prestados pelos reeducandos não caracterizará vínculo empregatício com 
o Poder Público Municipal.

Art. 3º Nos orçamentos vindouros deverão ser consignadas dotações próprias para o 
atendimento das despesas decorrentes desta lei.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
09, agosto, 13

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que, 
uma vez aprovado, autoriza o município a celebrar convênio com o Centro de Progressão Penitenciária 
III de Bauru.

O objetivo do referido projeto visa a cooperação na recuperação de detentos que estejam 
cumprindo pena em regime semi-aberto, mediante a utilização da mão de obra dos reeducandos na 
execução de execução de serviços de limpeza pública, ajardinamento, alvenaria, reforma, carpintaria, 
pintura, serralheria, marcenaria e similares.

Cada reeducando que participar do convênio poderá receber bolsa auxílio no valor de R$ 
678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) + uma taxa de seguro por preso equivalente a R$ 3,70 (três reais 
e setenta centavos) por mês, não caracterizando vínculo empregatício com o Poder Público Municipal.

O referido projeto tem o objetivo também de contribuir com a ressocialização de detentos 
através de medidas que auxiliem na sua educação, em sua capacitação profissional e na busca da 
conscientização psicológica e social. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.727/09 - PROCESSO Nº 4.124/02 - 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADORES: RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA 
MARIA FERREIRA CAMOLEZ RAMOS PRADO. - OBJETO: Em razão da necessidade de permanência 
no imóvel situado na Rua Araújo Leite, nº 15-59, Centro, nesta cidade de Bauru, para abrigar a Corregedoria 
Geral Administrativa, as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato por mais 03 (três) meses, razão 
pela qual a cláusula terceira passa a ter a seguinte redação: “O prazo da presente locação será de 51 
(cinquenta e um) meses, a contar da data de 17 de maio de 2.009 a 17 de agosto de 2.013, ocasião em que o 
LOCATÁRIO deverá restituir o imóvel completamente desocupado, livre e desimpedido, independentemente 
de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo ser prorrogado, caso seja conveniente 
para ambas as partes. O LOCATÁRIO poderá rescindir a qualquer tempo o presente contrato, sem incidir 
na multa convencional na cláusula décima terceira, conforme prerrogativa inserta no artigo 79 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” Resolvem, ainda alterar a cláusula quarta, a fim de reajustar o 
valor mensal, aplicando o índice de variação do IPCA/IBGE definido no contrato original, passando a ter 
a seguinte redação: “O aluguel mensal convencionado será de R$ 1.796,65 (um mil, setecentos e noventa 
e seis reais e sessenta e cinco centavos), comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no 
vencimento, qual seja, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, pela Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças, através de crédito em conta corrente individual, definida pelos LOCADORES.” 
Considerando a prorrogação contratual discriminada na cláusula 1 e o reajuste definido na cláusula 2 do 
presente aditivo será acrescida ao valor original do contrato a quantia de R$ 5.389,95 (cinco mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), passando o valor total do mesmo de R$ 73.701,24 (setenta 
e três mil, setecentos e um reais e vinte e quatro centavos), para R$ 79.091,19 (setenta e nove mil, noventa 
e um reais e dezenove centavos), razão pela qual a cláusula décima quinta do contrato original passa a ter 
a seguinte redação: “O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 79.091,19 
(setenta e nove mil, noventa e um reais e dezenove centavos), que será suportado pelo orçamento vigente.” 
- ASSINATURA: 02/07/2.013.

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

EXTRATOS 
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Seção II
Secretarias Municipais

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA DE   AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana 

Telefone: (0xx14) 3223-1675 
E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
               Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

TERÇA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00

QUARTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 8 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 06:30 às 11:00

COMUNICADO
Comunicamos que foram executados os seguintes serviços de hora máquina conforme decreto nº 11025  de 10 de setembro de 2009.

NOME DO SOLICITANTE RG PROCESSO Nº INÍCIO FIM TIPO SERVIÇO LOCAL QTDE 
HORAS

VALOR
UNIT.

VALOR 
TOTAL

Osvaldo Lopes de Costa 15.559.977 35034/2013 10/07/2013 12/07/2013 GRADEAGEM SÍTIO ABIGAIL ASSENTAMENTO DO 
HORTO AIMORÉS GLEBA 01 01 52,27 104,54

Servio Tulio Mourão de Almeida 6.143.530 36264/2013 17/07/2013 25/07/2013 GRADEAGEM SÍTIO PICA PAU 02 52,27 104,54
João Arroyos Filho 3.179.213-3 36909/2013 19/07/2013 22/07/2013 GRADEAGEM SÍTIO MEDALHA DE OURO 02 52,27 104,54
Cícero Gonçalves de Lima 9.598.736 38163/2013 26/07/2013 29/07/2013 GRADEAGEM Horto  Aimorés  lote 141 02 52,27 104,54
Célio Mendes de Aguiar 25.032.500 38171/2013 26/07/2013 29/07/2012 GRADEAGEM LOTE 31  HORTO AIMORÉS 01 52,27 52,27
Alzira Maria da Silva 32.370.857-2 38845/2013 31/07/2013 13/08/2013 GRADEAGEM SÍTIO ALVORADA  LOTE 50 02 52,27 104,54

Milton de Souza 36.625.989-1 39726/2013 07/08/2013 12/08/2013 ENCANTEIRAMENTO/
GRADEAGEM SÍTIO 4 IRMÃOS  Nº 109 02 52,27 104,54

QUINTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 17 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SABADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Nova Bauru Rua Cinco 2 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

OBS 01: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado 
no período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.

COMUNICADO
Comunicamos que os feirantes abaixo relacionados recolheram a taxa única de fiscalização de 
estabelecimento (TUFE) referente ao exercício 2013.

NOME DO SOLICITANTE Nº  I.M Data Pgto. Valor
Aldemar Antonio Boconcelo 516863 25/06/2013 123,08
Celso Massatoschi Teresawa 522851 15/07/2013 255,92
Francisco Pereira de Oliveira 85011 01/07/2013 123,69
João de Oliveira  Neto 521454 31/07/2013 256,57
José Coracini Filho 516894 15/08/2013 124,51
Neide Alves Barbieri 526116 01/04/2013 106,55
Odete Antonia Ortiz Antones 522612 01/07/2013 123,69
Ricardo de Mattos  Baptista 516955 19/7/2013 123,31
Sebastiana Augusta Nakahodo 78053 20/03/2013 106,55
Sérgio Isamu Yonanine 530424 07/03/2013 106,55
Sérgio Luiz dos Santos Souza 514457 26/03/2013 106,55
Shoei Tokuhara 523879 18/03/2013 106,55
Silvia Maria Gordo Aguilhar 517019 01/04/2013 106,55
Silmara de Souza Pivato 530273 01/03/2013 106,55
Silvio Aparecido Freneda 73265 26/03/2013 106,55
Silvio Marcondes de Quadros 519340 22/07/2013 123,99
Sonia Maria de Mello Couto 76788 15/07/2013 123,69
Sumie Awane Awaji Otano 530722 14/03/2013 106,55
Tadaci Ohouan 522341 16/05/2013 121,36
Tamires Aparecida Sudário 532855 02/07/2013 106,55

Tamires Fernanda Funchal 532969 15/07/2013 106,55
Tamotsu Fukuda 520309 15/03/2013 106,55
Takyoshi Koboyama 79209 28/03/2013 106,55
Tatiane Cristina Caetano 531538 31/07/2013 120,35
Telma Camoico Bebedetti 526829 05/08/2013 124,61
Tereza da Silva Fukuoka 533116 17/07/2013 106,55
Teruko Ueno Iocomizo 514121 01/04/2013 106,55
Tiago Afonso Novaes 530466 28/02/2013 106,55
Tioquiu Tocuara 28023 26/03/2013 106,55
Tomico Chiyoda Cunha ME 47519 19/03/2013 85,24
Toru Miyoshi 52295 09/05/2013 121,66
Valdemir Batista Ferreira 533073 01/04/2013 106,55
Vanessa Aline Machado 531563 26/04/2013 106,55
Valdenir Ruzon 30206 01/04/2013 106,55
Valdemir Jose Siqueira 522246 14/04/2013 119,88
Vera Lucia Alves Ferraz 522141 28/03/2013 106,55
Vera Lucia Duran 65499 01/04/2013 122,61
Vicentina Fernandes 80079 01/04/2013 106,55
Vilma de Fatima Pereira 508927 01/04/2013 106,55
Wang Jinhui 75812 25/03/2013 106,55
Welington Hungaro de Oliveira 532134 03/06/2013 106,55
Wilton Guilherme Ferraz 5618 26/03/2013 106,55
Yoshiaki  Mario Oao 522623 02/04/2013 106,55
Yukihar Nakandakali 522198 18/03/2013 106,55
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Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
Comissão de Desenvolvimento Funcional

Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PQP
Requerimentos para a concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela 
Lei Municipal nº 5.975/2.010 e Decreto Municipal nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
MATR E-DOC SITUAÇÃO INICIO DO NOVO CICLO
12676 83.573/2012 DEFERIDO 01/01/2013
12680 78.730/2012 DEFERIDO 01/01/2013
15269 83.831/2012 DEFERIDO 01/01/2013
22737 79.255/2012 DEFERIDO 01/01/2013
22822 83.884/2012 DEFERIDO 01/01/2013
23080 83.771/2012 DEFERIDO 01/01/2013
23235 83.252/2012 DEFERIDO 01/01/2013
23524 83.661/2012 DEFERIDO 01/01/2013
24163 1.054/2013 DEFERIDO 01/01/2013
24346 82.649/2012 DEFERIDO 01/01/2013
24462 508/2013 DEFERIDO 01/01/2013
24514 82.650/2012 DEFERIDO 01/01/2013
24760 73.019/2012 DEFERIDO 01/01/2013
27656 71.846/2012 DEFERIDO 01/01/2013
27789 82.992/2012 DEFERIDO 01/01/2013
27805 66.389/2012 DEFERIDO 01/01/2013
700001 69.976/2012 DEFERIDO 01/01/2013

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

Informamos que os requerimentos de progressão na carreira que foram indeferidos serão 
encaminhados a cada servidor interessado. 

Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor 
que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional, (CDF) bem como com os 
resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, apresentar pedido 
de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.

MATR E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

13247 2.163/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

14267 81.786/2012 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

17351 73.695/2012 INDEFERIDO

CARGA HORÁRIA 
INCOMPLETA, CERTIFICADOS 
NÃO AUTENTICADOS PELA 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
E EXPEDIENTE E NÃO POSSUI 
02 (DOIS) ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO NO CARGO DESDE 
A VIGÊNCIDA DA LEI ATÉ 
31/01/2013.

Artigo 19 da Lei 
Municipal nº 

5.975/2010; inciso 
X, artigo 59 do 

Decreto Municipal 
nº 11.627/2011 
e artigo 58 do 

Decreto Municipal 
nº 11.627/2011.

20007 11.980/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

20326 796/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

20407 83.856/2012 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010

20645 3.592/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

20792 10.328/2013 INDEFERIDO

CARGA HORÁRIA INCOMPLETA 
E CERTIFICADOS NÃO 
AUTENTICADOS PELA DIVISÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO E 
EXPEDIENTE.

Artigo 19 da Lei 
Municipal nº 

5.975/2010 e Inciso 
X, artigo 59 do 

Decreto Municipal 
nº 11.627/2011.

22753 80.414/2012 INDEFERIDO

CARGA HORÁRIA INCOMPLETA 
E CERTIFICADOS NÃO 
AUTENTICADOS PELA DIVISÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO E 
EXPEDIENTE.

Artigo 19 da Lei 
Municipal nº 

5.975/2010 e Inciso 
X, artigo 59 do 

Decreto Municipal 
nº 11.627/2011.

23175 37.752/2013 INDEFERIDO

CARGA HORÁRIA INCOMPLETA, 
POIS O CURSO COMPROVA A 
HABILITAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA INVESTIDURA NO CARGO.

Artigo 19 e 
parágrafo 4º, artigo 
34 da Lei Municipal 

nº 5.975/2010.

23223 29.801/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

23526 34.920/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

23665 25.368/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

23722 83.557/2012 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

23984 81.820/2012 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

24536 2.710/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigos 18 e 19 da 
Lei Municipal nº 

5.975/2010.

27646 9.003/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

27763 8.066/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

27773 39.719/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

28220 27.123/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigos 18 e 19 da 
Lei Municipal nº 

5.975/2010.

28453 21.206/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

28826 25.901/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010

28920 16.276/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigo 19 da Lei 

Municipal nº 
5.975/2010.

29168 31.663/2013 INDEFERIDO CARGA HORÁRIA INCOMPLETA
Artigos 18 e 19 da 
Lei Municipal nº 

5.975/2010.

29702 17.801/2013 INDEFERIDO

CARGA HORÁRIA 
INCOMPLETA, CERTIFICADOS 
NÃO AUTENTICADOS PELA 
DIVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 
E EXPEDIENTE (CONFERE 
COM O ORIGINAL) E NÃO 
POSSUI 02 (DOIS) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO APÓS A 
HOMOLOGAÇÃO DO ESTÁGIO 
PROBATÓRIO.

Artigo 19 da Lei 
Municipal nº 

5.975/2010; Inciso 
X, artigo 59 do 

Decreto Municipal 
nº 11.624/2011 
e Artigo 12 da 

Lei Municipal nº 
5.975/2010.

Bauru, 14/08/2013.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

LEI Nº 5.975/2010

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSA: A partir 01/08/2013, portaria nº 1.361/2013, dispensa, a pedido, a servidora ALINE 
MACHADO CESPEDES, RG nº 32.843.146-1, matrícula nº 27.806, da função de confiança de Diretor 
de Divisão de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 
51.907/2013.

EXONERAÇÃO: A partir 05/08/2013, portaria nº 1.362/2013, exonera, a pedido, o servidor MICHEL 
SANTOS ALVES, RG nº 35.439.119-7, matrícula nº 30.799, do cargo efetivo de Agente Educacional – 
Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idoso, da Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/
e-doc nº 51.229/2013.

CESSA OS EFEITOS: A partir de 05/08/2013, portaria nº 1.363/2013, cessa os efeitos da portaria nº 
1.840/2012, que concedeu licença sem vencimentos à servidora ERIKA RENATA DE OLIVEIRA 
COSTA, matrícula nº 29.581, RG nº 35.075.718-5, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – 
Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme protocolo/e-doc 
nº 50.732/2013.

DESIGNAÇÃO: A partir 15/08/2013, portaria nº 1.364/2013, designa a servidora THEREZINHA DE 
PAULA PEREIRA CESAR, RG nº 6.252.915-8, matrícula nº 25.423, para exercer a função de confiança 
de Diretor de Divisão de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc 
nº 51.673/2013.
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RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 2279 de 08/08/2013: Onde se lê: TRANSFERÊNCIA: A partir de 
08/08/2013, portaria nº 1.311/2013, transfere, a pedido, o servidor ADEMIR DE ALMEIDA, matrícula nº 
29.362, RG nº 18.221.417-5, Auxiliar em Meio Ambiente – Ajudante , da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer para a Secretaria Municipal de Administrações Regionais.
... Leia-se: A partir de 08/08/2013, portaria nº 1.311/2013, transfere, a pedido, o servidor ADEMIR DE 
ALMEIDA, matrícula nº 29.362, RG nº 18.221.417-5, Auxiliar em Meio Ambiente – Ajudante Geral, da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.......

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2013 DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital nº 02/2013 de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA 
– ENGENHEIRO CIVIL, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 08 (oito) de agosto de 
2013, resolve INCLUIR no Anexo II – Conteúdo Programático o item abaixo indicado.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf 
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

Bauru/SP, 15 de Agosto de 2.013.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 05/2013 DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital nº 05/2013 de Abertura de 
Inscrições do Concurso Público para o cargo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - MOTORISTA, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 08 (oito) de 
agosto de 2013, resolve RETIFICAR o item abaixo indicado.

ONDE SE LÊ:
CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte -

MOTORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 20

50 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 07
Matemática 07

Legislação Municipal 06

Prova 
Prática

Buscará aferir a habilidade do 
candidato em direção veicular 
(veículos de pequeno, médio e 
grande porte), atentando para as 
normas nacionais de trânsito, afim 
de averiguar se o candidato está apto 
a exercer satisfatoriamente a sua 
função. Serão aferidas pontuações, 
aos candidatos que apresentarem 
na data designada para a realização 
da prova prática os certificados de 
condutor de veículos de: transporte 
coletivo de passageiros, transporte 
escolar e de carga de produtos 
perigosos.

- 50 Eliminatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente de Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 
40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, 
versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo 
considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) 
horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em direção veicular (veículos de pequeno, 
médio e grande porte), atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se 
o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função. Serão aferidas pontuações, 
aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova prática 
os certificados de condutor de veículos de: transporte coletivo de passageiros, transporte 
escolar e de carga de produtos perigosos. Serão convocados para realização da 2ª Fase – 
Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 400 
(quatrocentos) primeiros colocados. 

LEIA-SE:
CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte -

MOTORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 20

50 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 07
Matemática 07

Legislação Municipal 06

Prova 
Prática

Buscará aferir a habilidade do 
candidato em direção veicular 
(veículos de pequeno, médio 
e grande porte), atentando 
para as normas nacionais de 
trânsito, afim de averiguar se 
o candidato está apto a exercer 
satisfatoriamente a sua função. 
Serão aferidas pontuações, aos 
candidatos que apresentarem na 
data designada para a realização 
da prova prática os certificados 
de condutor de veículos de: 
emergência, transporte coletivo 
de passageiros, transporte 
escolar e de carga de produtos 
perigosos.

- 50 Eliminatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente de Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 
40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, 
versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo 
considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) 
horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em direção veicular (veículos de pequeno, 
médio e grande porte), atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se 
o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função. Serão aferidas pontuações, 
aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova prática 
os certificados de condutor de veículos de: emergência, transporte coletivo de passageiros, 
transporte escolar e de carga de produtos perigosos. Serão convocados para realização da 2ª 
Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
400 (quatrocentos) primeiros colocados. 

Bauru/SP, 15 de Agosto de 2013.
A Comissão

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Processo de Escolha aberto para provimento da função de CONSELHEIRO 
TUTELAR TITULAR e SUPLENTE informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo 
relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado 
no CAPÍTULO VII do Edital 01/2013.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÕES
0007300001
0007300021
0007300029
0007300031
0007300040
0007300048
0007300055
0007300065
0007300070

Bauru, 15 de agosto de 2013.

PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do Concurso 
Público para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
SOLDADOR homologado em 12/08/2011, por mais 02 (dois) anos, a contar de 12/08/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL

PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado 
de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do 
Concurso Público para o cargo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA, homologado em 15/08/2011, por mais 02 (dois) anos, a contar de 15/08/2013. 

Bauru, 14 de agosto de 2013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
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PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado 
de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do 
Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – 
PARALEGAL homologado em 15/08/2011, por mais 02 (dois) anos, a contar de 15/08/2013.

Bauru, 14 de agosto de 2013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1346/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1016/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). MARCELA GERALDO 
ALVES DE CAMPOS, portador (a) do RG n.º 43530625X, classificação 165º lugar, no cargo efetivo de 
“TECNICO EM SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1347/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1019/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). MICHELLE APARECIDA 
PEREIRA, portador (a) do RG n.º 278995548, classificação 168º lugar, no cargo efetivo de “TECNICO 
EM SAUDE - TECNICO DE ENFERMAGEM”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1348/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1047/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). LISETE 
APARECIDA DA CRUZ XAVIER, portador (a) do RG n.º 15245467, classificação 96º lugar, no cargo 
efetivo de “ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE”, por 
DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1349/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 938/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). DANIELE MARGARITA 
MARANI, portador (a) do RG n.º 71729354, classificação 1º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA 
EM SAUDE - MEDICO PEDIATRA”, EM RAZAO DE DESISTÊNCIA EM 12/08/2013.

PORTARIA Nº 1350/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1108/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). RENATO BAPTISTA 
SPAZIANI, portador (a) do RG n.º 342244966, classificação 2º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE DE TURISMO”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1351/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1050/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). TAIS BIANCA MACHADO, 
portador (a) do RG n.º 479707133, classificação 101º lugar, no cargo efetivo de “AUXILIAR EM MEIO 
AMBIENTE - AJUDANTE GERAL”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1352/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1141/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). EDELILSON JOSE DE 
SOUZA, portador (a) do RG n.º 417601487, classificação 3º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SOLDADOR”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1353/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 988/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). JEAN COPPIETERS 
SOUZA, portador (a) do RG n.º 387724655, classificação 1º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO”, por DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1354/2013: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2282, a PORTARIA N.º 1022/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). CHRISTIAN FREITAS, 
portador (a) do RG n.º 488461959, classificação 3º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA”, por DESISTÊNCIA TACITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede:

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1355/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) VANILZA BORDIM COSTA portador do RG 337008140, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 169º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 15/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/08/2013 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1356/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) MICHELE STORTI SANTOS portador do RG 304421662, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 170º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 15/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/08/2013 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1357/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SANDRA SILVA MARTINS portador do 
RG 17744738, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 99º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/08/2013 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1358/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE DE TURISMO, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CESAR ANTONIO SOARES LOCKMANN portador do 
RG 232753064, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 3º lugar, no concurso público para 
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE DE TURISMO, edital nº 019/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/08/2013 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1359/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE- AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLAUDIO GOMES SOUZA portador do RG 534719314, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 104º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MEIO 
AMBIENTE- AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/08/2013 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1360/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2282 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) TULIO ROBERTO PEREIRA DEBIA portador do RG 234938948, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 5º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, edital nº 21/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/08/2013 ÀS 10h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Declaração de boa conduta se for (ou foi nos últimos cinco anos) servidor público, em qualquer esfera 
ou autarquia dos poderes Executivo, Legislativo e judiciário.
16. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp)

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PALESTRA: “APOIO ÀS MÃES QUE AMAMENTAM: PRÓXIMO, CONTÍNUO E 
OPORTUNO”

Serão abordados os seguintes temas: Apresentar o tema da Semana Mundial da Amamentação 2013, 
destacando a importância da rede de apoio. Descrever os cinco círculos de apoio à amamentação, propondo 
a reflexão da sua influencia sobre a decisão de uma mãe amamentar e ter uma experiência positiva em 
aleitamento materno. Os círculos de apoio são: família e rede social; sistema de saúde; emprego / local de 
trabalho; governo/ legislação; e as respostas às crises ou emergência: tudo em volta das mulheres no círculo 
central.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 19/08/2013 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
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Local: Auditório do Gabinete
Responsável: Maria Nereida Panichi
Inscrições: das 9h do dia 13/08/2013 as 23h do dia 18/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “HIGIENE NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: Higiene: definição. Dicas de higiene pessoal que possam influenciar 
no trabalho. Fontes de falta de higiene no trabalho: higiene pessoal, iluminação, ruídos, vestuário 
profissional...Dicas de prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho que sofrem influência 
da higiene no trabalho.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário: 22/08/2013 - 08h30  
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Maria Helena de Abreu
Médica Sanitarista
Inscrições: das 8:00hs do dia 12/08/2013 as 12:00hs do dia 21/08/2013 no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?”
Serão abordados os seguintes temas: Discussão sobre fatos ocorridos no dia a dia, a fim de proporcionar 
reflexão por parte dos servidores participantes.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário: 27/08/2013 - das 14:00hs as 16:00hs 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Caio Cesar Passianoto
Inscrições: das 8:00hs do dia 12/08/2013 as 12:00hs do dia 23/08/2013 no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “NATUREZA: COMER, SENTIR OU TOCAR?”
Serão abordados os seguintes temas: Exposição sobre a origem do termo. Discussão sobre a relação 
humana x natureza. Dinâmicas de interação com o meio.  
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário:  28/08/2013 - 13:30h 
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto
Inscrições: das 8:00h do dia 15/08/2013 as 12:00h do dia 27/08/2013 no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “CIPA – O QUE É ISTO?”

Serão abordados os seguintes temas: O que é CIPA, porque foi criada, qual seu papel dentro da Prefeitura 
Municipal de Bauru. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrantes: 
Alexandre Paiva Ferreira – Presidente da CIPA – Secretaria da Educação
Mauro Alves – Coordenador de Inspeção – Secretaria de Saúde
Rosangela Maria Barrenha – Coordenadora de Divulgação – Secretaria de Cultura
Selma Galhardo – Coordenadora de SIPAT – Secretaria da Educação
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “O PASSADO E O FUTURO DE UM REGIME PREVIDENCIÁRIO E SEUS 

BENEFÍCIOS NA VIDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU.”
Serão abordados os seguintes temas: Atuação da FUNPREV. Seguridade Social. Regimes Próprios de 
Previdência Social. Benefícios previdenciários como: menor sob termo de guarda, união estável, salário 
maternidade, auxílio reclusão, demissão ou exoneração do serviço público por processo administrativo, 
acumulação ilícita de proventos com cargo efetivo (ativo) ou com outro benefício previdenciário, entre 
outros.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/08/2013 – 10h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrantes: 
Gilson Gimenez: Graduado em Gestão de Processos Gerenciais pela FACULDADE IESB-PREVE, 
Presidente da FUNPREV nos anos de 2007/2008, 2012, 2013/2014. Diretor Regional da APEPREM 
(Associação Paulista de Entidade de Previdência dos Municípios de SP). Presidente da CIPA gestão 2010.
Eduardo de Telles Lima Rala: Advogado em Bauru. Procurador Jurídico da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV. Bacharel pela Faculdade de Direito 
de Bauru mantida pela Instituição Toledo de Ensino (ITE). Mestrando em Direto pelo Centro de Pós-
Graduação da ITE. Especializado em Justiça Constitucional pelo Departamento de Jurisprudência da 
Universidade de Pisa, Itália. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo CPG-ITE e em Direito 
Público pela Anhanguera-UNIDERP. Coordenador e Professor da Escola Previdenciária da FUNPREV. 
Coordenador da Comissão de Bioética e Biodireito da 21.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
em Bauru.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “AS CHEFIAS E SUAS RESPONSABILIDADES CIVIS E CRIMINAIS DO 

ACIDENTE DE TRABALHO.”
Serão abordados os seguintes temas: Qual a responsabilidade das chefias mediante um acidente em seu 
setor? Quais as conseqüências de um acidente de trabalho para os funcionários, suas chefias e responsáveis 
pelos setores?
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 26/08/2013 – 13h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
José Antonio de Sena Jesus: Advogado
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “EM CASO DE ACIDENTES DE TRABALHO, COMO PROCEDER?”

Serão abordados os seguintes temas: Como identificar um acidente de trabalho, o que eu faço em caso de 
acidente no trabalho, onde ir, que médico procurar, quais os documentos a serem preenchidos, onde levar.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Maercy Peron: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Licenciatura Plena em 
Física. Vinte anos de experiência na área de Segurança, atuou em empresas como a Tilibra, atualmente 
encontra-se no CEREST (Prefeitura Municipal de Bauru).
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “O IMPACTO DA DENGUE NO DIA A DIA DO SERVIDOR E OUTRAS 

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS, O QUE VOCÊ AINDA PRECISA SABER.”
Serão abordados os seguintes temas: Dengue, leishmaniose e outras doenças transmitidas por mosquitos. 
Os mosquitos transmissores de doenças, prevenções, ações, tratamentos. O papel do serviço público e da 
população no controle destas doenças, o trabalho dos agentes, as multas e denúncias.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 27/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 15 DE AGOSTO DE 2.013

Palestrante: 
Dr. Flávio Tadeu: Diretor do Departamento de Saúde Coletiva da Prefeitura Municipal de Bauru
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÃO DE RISCO NA ESCOLA”

Serão abordados os seguintes temas: Noções Básicas de primeiros socorros em caso de acidentes comuns 
do ambiente escolar e do cotidiano, os cuidados aos alunos de inclusão, o que fazer e o que não fazer, quem 
deve socorrer a vítima, o auxílio de quem está no ambiente do acidentado.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10, que trabalham em escolas. 
Data e horário: 27/08/2013 – 10h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Dalmir Pereira: Enfermeiro, cuidador na EMEI Leila de Fátima Alvarez Cassab
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “A SAÚDE DA VISÃO E A PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO AMBIENTE DE 

TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: Noções Básicas de anatomia Ocular, principais patologias,  como 
Cataratas, Glaucoma, Síndrome do Olho seco, erros de refração (uso de óculos) e uso de computador, 
a  visão presbiopia após os 40 anos, diabetes e acidentes relacionados a alguns tipos de trabalho.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 27/08/2013 – 13h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: Dr. Raul Aparecido Gonçalves de Paula: Médico Oftalmo do Hospital de Olhos na Cidade 
de Bauru, Mestre em Oftalmo pela  Faculdade USP de Ribeirão Preto, Residência Médica no Instituto 
Penido Burnier  (Campinas).
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “O USO DE SUBSTâNCIAS TÓXICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO”

Serão abordados os seguintes temas: Diferentes tipos de usuários ou envolvimento com substâncias, o 
álcool, o tabagismo, as drogas, os remédios, critérios de diagnóstico para a dependência, epidemologia, 
vantagens dos programas de promoção de saúde e qualidade de vida da Prefeitura Municipal para o servidor 
e todo cidadão, papel das chefias, as relações para um ambiente de trabalho saudável, prevenção. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 27/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: CAPS AD - Divisão de Saúde Mental
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “DIREÇÃO DEFENSIVA E SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE DE 

TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: Direção Defensiva: como evitar um acidente de trânsito? a 
responsabilidade de cada um, pedestres, motoristas, ciclistas, motociclitas, cidadãos. O estresse gerado no 
trânsito e pelo trânsito, qual sua parcela?
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Guarda Parque, Motorista, Tratorista, Motorista de Pesados/Articulados e Operador 
de Máquinas,  enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 28/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.

Palestrante: Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

”XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “SAÚDE DA MULHER – PREVENÇÃO, CUIDADOS E A RELAÇÃO COM O 
AMBIENTE DE TRABALHO.”
Serão abordados os seguintes temas: Disfunções hormonais, câncer de mama e útero, TPM, menopausa, 
HPV, gestação e outros. Como a saúde e a ausência da saúde da mulher interferem no ambiente de trabalho. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 28/08/2013 – 10h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Drª Mariele Santos Storniolo de Campos: Médica - Ginecologista e Obstétra, Coordenadora de Apoio 
Técnico da Saúde da Mulher na Secretaria Municipal de Saúde de Bauru
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.                                   

”XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “PREVENÇÃO DE QUEDAS COMO MANEIRA DE PREVENIR ACIDENTES E 

PROMOVER A SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO E NA VIDA.”
Serão abordados os seguintes temas: A OMS - Organização Mundial de Saúde,  estima que em 2025 o 
Brasil será o 6º país mais velho do planeta com cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Cerca 
de 30% a 60% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano. As quedas apresentam fatores para a redução da 
qualidade de vida, pois causam inúmeras complicações, por isso as ações de prevenção e atenção à saúde 
vêm sendo implantadas e multiplicadas pelo Brasil.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 28/08/2013 – 13h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: Jussemi Daltin: Farmacêutica, Chefe de Seção e Supervisão da Saúde do Adulto e Idoso 
(Secretaria Municipal de Saúde)
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.                                   

”XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “A SAÚDE DO HOMEM E SEUS CUIDADOS PARA UM ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL ISENTO DE CâNCER DE PRÓSTATA”
Serão abordados os seguintes temas: Os cuidados que o Homem devem ter no trabalho, em casa e na rua 
para envelhecer de maneira saudável, isento de doenças e do câncer de próstata.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 28/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Instituto Bauru de Saúde: O Instituto Bauru de Saúde- IBS é uma entidade sem fins lucrativos que há nove 
anos busca contribuir para a saúde do homem, especificamente á detecção precoce ao câncer de próstata, 
atuando na sensibilização, orientação, promoção e tratamento de seus pacientes. Fundado em 06/03/2003, 
já atenderam mais de 10.000 homens de Bauru e região, realizando os exames de PSA e Toque Retal.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.                                   

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO COMO FATOR DE 

PREVENÇÃO DO STRESS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.”
Serão abordados os seguintes temas: O ambiente de trabalho, como organizar o lugar em que você está e 
o reflexo desta organização no ambiente de trabalho, na produtividade e no alívio do estresse. Os cinco “S” .
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 29/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
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Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Silvia Cristiane Marangoni: Mestre em Engenharia de Produção, MBA em Planejamento e Gestão 
Ambiental; Graduada em Administração de Empresas, Licenciada em Ciências Biológicas; Atuou por 12 
Anos na Administração Pública, é Docente nas ETecs Rodrigues de Abreu e Etec Astor de Mattos Carvalho 
Ext. EE Profº Christino Cabral nos cursos de Administração, Contabilidade, Informática, Logística e 
Segurança do Trabalho.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO PARA ROTAS DE FUGA EM 

CASO DE EMERGÊNCIA.”
Serão abordados os seguintes temas: Como identificar e estruturar seu ambiente de trabalho de maneira 
que, caso ocorra uma emergência, o estabelecimento possa ser evacuado de maneira segura garantindo 
a preservação da vida dos trabalhadores e usuários ali presentes. Como o servidor deve se comportar ao 
realizar um abandono emergencial.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 29/08/2013 – 10h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: Vinícius José Silva: 1º Sgt PM Bombeiro Educador – 12º GB, 25 anos de Profissão, dentro 
desses, 23 anos no Corpo de Bombeiros, Professor na Escola de Formação de Soldados da Policia Militar-
CPI-4, Instrutor dos Cursos de Resgate e Mergulho do Corpo de Bombeiros, Professor de Primeiros 
socorros e lutas I, nas Faculdades Integradas de Bauru – FIB.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO”

Serão abordados os seguintes temas: Como ser e ter atitudes de ética no serviço público. Sendo você 
o servidor, é imprescindível que se coloque no lugar do outro, seja o outro um colega de trabalho ou um 
contribuinte.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 29/08/2013 – 13h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Daniel Alves da Silva: Formado em Administração pela FIB, MBA - Administração Pública pela 
Anhangüera Educacional, Atuante na área de Compras e Licitações desde 2006, como Supervisor de 
Compras e Licitações na FAMESP, e atualmente como Diretor da Divisão de Licitações da Prefeitura.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO”

Serão abordados os seguintes temas: O que é Assédio Moral e a lei que o define, como reconhecer se você 
está sendo vítima ou provocador de assédio moral, o que caracteriza um assédio moral no trabalho, quais as 
conseqüências para o trabalhador que sofre o assédio da chefia ou de colegas de trabalho, como agir, onde 
ou a quem solicitar providências legais.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 29/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Antonio Mentor: Formado em Direito, empresário do ramo Gráfico, foi vereador e Secretário Municipal da 
Administração em Americana, é Deputado Estadual desde 2001 e atualmente cumpre seu quarto mandato.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “A IMPORTâNCIA DAS RELAÇÕES HUMANAS PARA O BOM DESEMPENHO 

NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: As relações humanas no trabalho, a percepção de si, do outro e do 
ambiente de trabalho. Desenvolvimento orgânico e biológico a fim de perceber que, antes de ser social 
temos caracteres herdados de nossos pais influenciando em nossa maneira de ser e estar. A importância da 
interação com o grupo, a participação e a valorização de cada um e do grupo.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Jair Sanches Vieira: Docente de Ensino Básico e Fundamental. Servidor no Departamento de Alimentação 
Escolar.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “OS CUIDADOS DURANTE A MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO 

AMBIENTE DE TRABALHO E NO COTIDIANO DE TODOS NÓS.”
Serão abordados os seguintes temas: O que são saneantes, a manipulação e normas de segurança,  produtos 
de limpeza clandestinos, vigilância sanitária, conduta para evitar intoxicação de crianças, primeiros 
socorros básicos, equipamento de proteção individual, preparo caseiro de alguns produtos, o procedimento 
para limpeza de frutas e verduras.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Lavador de Autos e Lubrificador, Servente de Limpeza e Ajudante Geral, enquadrados 
na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 10h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Luana Sauvesuk: Farmacêutica Bioquímica, Pós-Graduanda em Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no 
Trabalho, Auxiliar Docente I, Docente e Professora Responsável pelo Projeto Gestão de Resíduos da Etec 
“Astor de Mattos Carvalho” de Cabrália Paulista.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “DST – AIDS, HEPATITES, HÁ RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO?”

Serão abordados os seguintes temas: Como prevenir, tratar e conviver com ou sem as DSTs, AIDS e 
Hepatites.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 13h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Ana Paula Balderramas Carvalho: Psicóloga, atua no CTA (Centro de Aconselhamento e Testagem) da 
Prefeitura Municipal de Bauru
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO: CONSEQUÊNCIAS 

DO SEDENTARISMO E SOBREPESO”
Serão abordados os seguintes temas: O sedentarismo e a obesidade são fortemente associados ao aumento 
do índice de faltas nos trabalho, pois, além de problemas estéticos, sociais e psicológicos, ocasionam 
doenças como diabetes, hipertensão, artrose, cardiovasculares, etc. Por este motivo, a qualidade de vida é 
um tema importante a ser abordado no ambiente de trabalho, reduzindo riscos e aumentando o bem-estar 
organizacional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrantes: 
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Dra Camila Bezerra Weber Rodrigues - Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Dermato Funcional 
e Carboxiterapia pela Campcursos, atualmente é Gerente de Resultados na Emagrecentro – Bauru.
 Mayara de Oliveira Guilherme - Professora de Educação Física, atualmente é Personal e Professora de 
Dança na Emagrecentro – Bauru.
 Verônica de Almeida – Esteticista, atualmente é Gerente de Vendas na Emagrecentro - Bauru
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

CHAMAMENTO PÚBLICO – SEBES
Considerando a Resolução CNAS nº 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de 
Assistência Social
Considerando a Lei nº 12.435, 06 de Julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social
Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais.
Considerando ainda, a Resolução nº 08 do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, de 19 de abril 
de 2011, que define os parâmetros municipais para a inscrição das Entidades e organizações de Assistência 
Social
O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, convoca as Entidades 
Civis Sem Fins Econômicos interessadas em atuar como parceiras da Administração Pública Municipal, 
mediante celebração de Convênio pelo período de  3 meses, a partir de outubro/2013, à manifestarem o 
interesse na execução do seguinte serviço. 

REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL
SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1- Centro Dia de Referência da Pessoa Idosa - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e 
suas Famílias - meta: até 30 idosos 
As interessadas na execução do serviço deverão apresentar a documentação abaixo relacionada (em duas 
vias) impreterivelmente nos dias  15/08/13 às 23/08/13 das 8 às 16 horas na sede na Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social de Bauru, situada à Avenida Alfredo Maia, quadra 1, S/Nº Vila Falcão na Divisão de 
Serviços Sociais. 

1. Ofício da Entidade endereçado à SEBES manifestando o interesse na execução do serviço sócioassistencial
2. Cópia atualizada do Estatuto Social da Entidade, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica.
3. Cópia da ata da assembléia de eleição e posse da diretoria em exercício.
4. Cópia do RG e CPF do responsável legal.
5. Comprovante de inscrição no CNPJ.
6. Certidão negativa de débito atualizada junto ao FGTS 
7. Certidão negativa de débitos atualizada junto ao INSS 
8. Certidão negativa de débitos atualizada de mobiliários e imobiliários perante a Fazenda Municipal, nos 
termos da Lei Municipal nº 5305/2005, atualizada
9. Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS.
A entrega da documentação e manifestação do interesse não implicará a celebração da parceria, salvo no 
caso de interessado único. Havendo mais que um interessado na execução do serviço socioassistencial, o 
Município realizará licitação para escolha da melhor proposta nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
Para maiores informações entrar em contato com a equipe desta SEBES  pelo telefone (14) 3214-4806 ou  
e-mail dss@bauru.sp.gov.br 

Bauru, 15 de agosto de 2013.
DARLENE MARTIN TENDOLO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM -ESTAR SOCIAL/SEBES

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.900/12 - PROCESSO Nº 46.599/12 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: WELLINGTON FERREIRA PERES 
- OBJETO: As partes resolvem alterar o item 5.1. da Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer mais 04 
(quatro) meses de vigência ao prazo do Contrato anteriormente firmado, passando de 12 (doze) meses para 
16 (dezesseis) meses, sendo que referido item passa a ter a seguinte redação:“5.1. O presente 
contrato tem prazo de vigência de 16 (dezesseis) meses, iniciando-se o projeto a partir da assinatura do 
Contrato.”Resolvem, ainda, alterar os subitens 6.1.2. e 6.1.3. da Cláusula Sexta, para acrescer mais 04 
(quatro) meses, ao término do plano de trabalho, sendo que referido item passa a ter a seguinte redação: 
“6.1.2. A segunda parcela, no mesmo valor, no início da segunda etapa do cronograma financeiro do 
projeto, ou seja, em setembro de 2.013, uma vez comprovada a realização das atividades do primeiro 
período do plano de trabalho;”“6.1.3. A terceira e última parcela, correspondente a 20% (vinte por 
cento) do orçamento aprovado pela Comissão Julgadora, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuada ao 
término do plano de trabalho previsto para novembro de 2.013.” – ASSINATURA: 30/07/13, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEF “José Francisco Junior – Zé do Skinão” convoca os associados da APM a 
comparecer a Assembleia Geral para ratificar a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e 
Conselho Fiscal ocorrida no dia 12 de junho de 2013. A primeira chamada será no dia 21 de agosto de 2013, 
quarta-feira às 17 horas, na Rua João Borges, nº 2-30 Jardim Progresso, CEP 17064-200. Não havendo o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 17 horas e 30 
minutos, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI Maria da Conceição Coimbra Gelonese convoca os associados da APM a 

comparecerem à Assembléia Geral para eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal. A primeira chamada será dia 23 de agosto de 2013,  sexta-feira, às 8h em sua sede na 
Rua Marcia Andaló M. de Carvalho 3-30, Jardim Rosa Branca. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 8h e 30 min no mesmo local e data.

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário
PORTARIA SEMEL Nº 021/2013

ROGER BARUDE CAMARGO, Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
 DESIGNAR, a partir de 15/08/2013, o servidor WALDEMAR DOS SANTOS, portador do RG 
Nº 10.484.704-9, Matrícula 30.550, para exercer a função gratificada de Chefe de Seção de Construção de 
Praças Esportivas, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme protocolo/e-doc nº 40.711/2013. 
De acordo com o disposto no Artigo 15 do Decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo do 

período de estágio probatório, uma vez que realiza as funções essenciais do seu cargo efetivo de Assistente 
em Construção Civil/Infraestrutura - PEDREIRO: Coordenar e implementar ações para construção e reparo 
do patrimônio público

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 13 de agosto de 2013

ROGER BARUDE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.
 
Proc. 40300/12 -  Eriane Azevedo da Silva Peral;
Proc. 43432/12 -  Eude Gracindo Alves;
Proc. 45053/12 -  Antônio Frederico Filho;
Proc. 24830/12 -  Maria Judite da Silva do Vale;
Proc. 50521/12 -  Eva Ernesto Nogueira;
Proc. 50840/12 -  Maurílio Ferreira Duarte;
Proc. 11526/12 – Maria da C. Ramos e Outros;
Proc. 28131/12 – Maria Nazaré Moreira Picoli;
Proc. 33675/12– Eliana Ferreira Narciso;
Proc. 53309/12 – Janete da Silva Goivinho;
Proc. 53560/12 – Maria Lúcia Garcia de Paula;
Proc. 53573/12 – Simone de Oliveira Cerci;
Proc. 53765/12 – Celso Eugênio Sacomandi;
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Proc. 53838/12 – Aparecida de Fátima Alves da Cruz;
Proc. 55556/12 – Maria Ferreira de Jesus;
Proc. 63559/12 – Augusto Ribeiro de Araújo;
Proc. 64109/12 – Adalberto Monteiro Bispo;
Proc. 69302/12 – Márcio Bassi Zulian;
Proc. 62138/12 – Antônia de Fátima Uzelin Honório de Assis;
Proc. 62517/12 – Éverson Ribeiro dos Santos;
Proc. 64243/12 – Vera Lúcia dos Santos;
Proc. 64277/12 – Luiz Cláudio Kodima Rocha;
Proc.     460/13 – Silvia de Fatima Morais;
Proc . 51024/11 – Giselda Fortini;  
Proc. 22229/12 – Orlanda Felisbina de Lima;   
Proc. 33703/12 – Heroina Costa Vendramini;
Proc. 39135/12 – Fernando Camargo Paiva;
Proc. 43001/12 – Maria Jose Capelin;
Proc. 69542/12 – Marcio alexandre de P. Assis;
Proc. 69939/12 – Henrique Raineri;
Proc. 61664/11 – Eulanda Costa Alves;
Proc. 70315/11 – Vanuza Costa Beluci;
Proc.   4001/12 – Dalvina Pacheco;
Proc.     998/13 – Sandra Mara F. De Assis;
Proc.   1359/13 – Rute Cristina da Silva;
Proc.   1403/13 – José Carlos Brandão;
Proc. 1491/13 – Damaris de Andrade Polete;
Proc. 1574/13 – Dinefer Yachel;
Proc.  2460/13 – Luis Antonio Ferreira;
Proc.  4011/ 13 – Jose Wagner Viaro;
Proc. 62698/11 – Maria Ines F. De Oliveira;
Proc. 74776/11 – Edosn Roberto Luciano;
Proc. 21808/12 – Fabricio Aparecido Morais;
Proc. 37147/12 – Osvaldo Donizete B. Guimarães;
Proc. 3938/13 – Sirlei Aparecida B. Dos Rios.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 38170/11 – Sérgio Godoy Machado;
Proc. 58628/11 – Dalva Darc Antônio;
Proc.  1499/12 – Walter Ferreira Pollice;
Proc. 19578/12 -  Maria Dirce de A. de Souza;
Proc. 20064/12 – Dirce Maria Santos Costa;
Proc. 20828/12 – Luciana Inácio Barboza Alves;
Proc. 41034/12 – Ana Lúcia de Souza;
Proc. 58868/12 – Leonilde de Lima Barros;
Proc. 58926/12 – Ademir Garcia Nogueira;
Proc. 59755/12 – Lourdes Vicentini Sereco;
Proc. 60138/12 – Débora Aparecida Neves;
Proc. 60519/12 – Rubens Mário Leão de Oliveira;
Proc. 60831/12 – Rosa Irene de Paula;
Proc. 61011/12 -  Michelle Gasparotto Diz;
Proc. 45435/12 – Ivone Maria da S. Rosa.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 30235/12 -  Fabiana Ribeiro Cezario dos Santos;
Proc. 34549/12 – Mirabel Bueno;
Proc. 57872/12 – Edivaldo Francisco Ferreira;
Proc. 69443/12 – Donísete Aparecido Camurca Me;
Proc. 69986/12 -  César Ferreira da Silva;
Proc. 30723/12 – Célia Maria F. Da Silva;
Proc.74723/11 – Iraci Serafim de Oliveira Bauru ME;
Proc. 69612/12 – Edivaldo Francisco Ferreira;
Proc.   2201/13 – J. V Assis Confecções.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 59011/12 – C. R. dos Santos Borracharia EPP;
Proc. 59386/12 – Cacilda Lopes da Silva Matos Me;
Proc. 74502/11 – M.H Buareto Representação Comercial Ltda.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR
21544/2011 CONCRETO IMÓVEIS LTDA R$ 5.893,32
52219/2012 ADILIA NOGUEIRA PELEGRINO EPP R$ 39.508,74
11325/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAGEIRO BAURU R$ 6.312,00
11325/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAGEIRO BAURU R$ 9.812,53
44031/2012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 685,48
45517/2012 ALICE BOTELHO ME R$ 662,90
4052/2013 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 143,04
37670/2012 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 3.206,25
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 855,40
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 9.185,91
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 1.663,98
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 1.000,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 411,40
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 554,68
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 1.072,90
35708/2012 CASA OMINIGRAFICA DE MÁQUINAS LTDA R$ 3.315,20
44031/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 49.800,00
69727/2012 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 34.000,00
31598/2012 CIDADE OUTDOOR S/C LTDA R$ 4.080,00
47731/2012 CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. R$ 1.113,84
69727/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS R$ 23.101,50
69727/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS R$ 13.116,00
22636/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 47.138,14
62464/2011 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA R$ 620,00
67987/2012 COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGRARIA AVANTE R$ 29.700,00
13389/2013 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA R$ 26.338,50
32655/2012 DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE BAURU ME R$ 440,00
32655/2012 DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE BAURU ME R$ 2.660,00
69727/2012 DUPATRI HOSP.COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 330,00
69727/2012 DUPATRI HOSP.COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 348,00
32005/2011 E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA R$ 65.180,50
15379/2010 E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA R$ 60.545,77
38557/2011 EMPRESA MUNIC. DESENV. URBANO E RURAL DE 

BAURU
R$

14.935,32
66880/2011 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA R$ 9.900,00
69727/2012 FARMACE IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE R$ 3.840,00
69727/2012 FARMACE IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE R$ 7.211,60
42227/2009 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 166.455,46
42227/2009 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 25.524,93
25000/2011 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 357.953,68
44031/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 22.921,50
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 660,00

42227/2009 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA R$ 66.150,56
25000/2011 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA R$ 482.965,94
44031/2012 INDÚSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA R$ 7.000,00
69727/2012 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 30.660,00
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 442,51
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 516,26
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 1.843,79
19395/2013 INST. DE TOMOGR. AXIAL COMPUTADORIZADA DE 

BAURU
R$

30.368,75
19395/2013 INST. DE TOMOGR. AXIAL COMPUTADORIZADA DE 

BAURU
R$

22.037,50
21655/2012 JBS S/A R$ 16.286,16
27339/2012 KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA R$ 257,70
27339/2012 KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA R$ 4.295,00

720/2011 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 20.767,56
62831/2011 LEONEL COELHO ME R$ 1.323,96
12423/2013 LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME R$ 1.162,86
25004/2013 M. A. CONCEIÇÃO REPARAÇÕES ME R$ 3.836,72
14306/2013 MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 2.030,00
14306/2013 MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 718,20
30182/2012 NOVACK COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA R$ 9.400,00
21555/2012 NOVELLO E CARBONELLI LTDA ME R$ 2.240,56
69727/2012 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA R$ 4.198,95
11601/2010 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA R$ 63.676,80
11601/2010 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA R$ 37.374,15
27336/2012 OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO R$ 117,65
16224/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 665,15
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21925/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 7.676,00
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 1.031,00
49062/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 1.616,04
49062/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 1.077,36
11089/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 11.713,35
11086/2012 PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP R$ 1.261,92
13389/2013 PORTAL LTDA R$ 2.370,90
38791/2011 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA R$ 190,00
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 19.754,00
17236/2013 RR. ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA ME R$ 2.970,00
7566/2013 REFRICLINICA BAURU LTDA R$ 6.488,60
22636/2013 SODROGAS DISTR. MED. E MAT. MEDIC. HOSPITALARES R$ 6.457,00
22636/2013 SODROGAS DISTR. MED. E MAT. MEDIC. HOSPITALARES R$ 2.902,80
44031/2012 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP R$ 1.520,36
22636/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A R$ 1.176,00
32851/2013 VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO R$ 16.814,00
32851/2013 VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO R$ 4.410,00
62961/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 19.742,91
50812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 20.000,00
55812/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ R$ 4.172,58
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BAURU R$ 4.114,17
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BAURU R$ 43.778,68
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BAURU R$ 22.929,01
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA C/ AIDS BAURU R$ 838,49
55683/2012 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 

CRIANÇA
R$

1.257,74
55696/2012 CASA DO GAROTO R$ 838,49
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE R$ 10.000,00
55376/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 838,49
59175/2012 FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA R$ 838,49
55375/2012 RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ R$ 838,49
55600/2012 SORRI BAURU R$ 5.635,83
55615/2012 VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS R$ 1.912,42
40228/2013 CAMPOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA R$ 43.000,00
34399/2013 MENDES E FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA R$ 25.930,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

ADVERTÊNCIA Nº 04/13 – Lei 5241/05
 Fica advertida sob nº 04/13, em 29/06/13, a senhora Michele Cristina da Silva, à Rua Maria 
Elfrida Hjerquist, nº 2-120, Jd. Ivone, Bauru/SP, com atividade de BAR, referente processo 66483/12, tendo 
em vista que a empresa acima citada está em desacordo com a Lei 5241/05, funcionando fora do horário 
estabelecido pela legislação, ficando o responsável advertido e notificado de que estará sujeito à multas 
e interdição das atividades, bem como demais  sanções administrativas e judiciais cabíveis, em caso de 
reincidência. (Responsável recusou-se a assinar e a receber)

COMUNICADO
 Comunicamos através do Ofício Exp/Comércio sob nº 270/2013, à senhora Cibele de Fátima 
Rodrigues Ribeiro, Alameda Suina, nº 2, Vale do Igapó, Bauru/SP, referente processo nº 71981/2011, 
que o local em questão foi vistoriado, notificado referente à Licença de Funcionamento. Isto posto, 
acompanharemos o local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das 
legislações municipais vigentes. (Requerente não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 5901/2013, o senhor Josafa Bernardo de Lima, à Rua Alto Juruá, nº 8-25, 
Bela Vista, Bauru/SP, com atividade de Igreja, de que deverá, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a 
Licença mediante cadastro no Sistema Integrado de Licenciamento - Decreto 11696/2011, deverá atender 
às leis e normas de acessibilidade (NBR 9050/04) vigentes. (Responsável recusou-se a assinar, mas recebeu 
uma via).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
 Ficam os proprietários abaixo relacionados notificados para regularizar o imóvel no prazo de 12 
(doze) meses, contados desta publicação, conforme Artigo 1º da Lei Municipal 6152/11:

PROPRIETÁRIO(A) IMÓVEL
MIGUEL MUFALO St. 4, Qd. 0370, Lt 008

MARCOS ROBERTO GARCIA St. 4, Qd. 0349, Lt 018
KARINA COLNAGHI St. 4, Qd. 2029, Lt 009
NELSON JOSE DE CARVALHO St. 4, Qd. 2211, Lt 017
TOMAS EDSON CAMPOS St. 4, Qd. 2025, Lt 053
PAULO JORGE DA SILVA St. 4, Qd. 3279, Lt 016
APARECIDA ALVES DE LIMA St. 4, Qd. 0982, Lt 015
CREUZA APARECIDA DA SILVA CONEGLIAN St. 4, Qd. 0187, Lt 015
AGOSTINHO  FIORDOLIVA St. 4, Qd. 0196, Lt 007
DIRCE PREVIDELLO COMEGNO St. 4, Qd. 0880, Lt 009
VALDIVINO LOPES DE SOUZA St. 4, Qd. 0864, Lt 022
MARCELO JOSE VALE St. 4, Qd. 0861, Lt 001
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR St. 4, Qd. 0813, Lt 012
NATSUKO KUTSUKAKE YAMAMOTO St. 4, Qd. 0274, Lt 016
MARIA CONCEIÇAO DOS SANTOS St. 4, Qd. 1432, Lt 001
JOSE FERNANDO CARNAIBA St. 4, Qd. 0831, Lt 012
APARECIDO DE MORAES St. 4, Qd. 0858, Lt 006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO St. 4, Qd. 0290, Lt 006
ANTONIO CESAR ZAKAIB St. 4, Qd. 0039, Lt 004
GESSE FERREIRA PIMENTEL St. 4, Qd. 1521, Lt 021
JOSE KALIL ABRAHAO St. 4, Qd. 1511, Lt 011
PAULO ANTONIO VIEIRA DA ROCHA St. 4, Qd. 1527, Lt 014
FABIO BARROS DE MORAIS St. 4, Qd. 1537, Lt 002
MARCILIO LUIZE FILHO St. 4, Qd. 1537, Lt 017
JOSE DAVID GONÇALVES St. 4, Qd. 1538, Lt 025
ANTONIO LAZARO BORTOLETTO St. 4, Qd. 1566, Lt 026
VILMA  ALVES DOS SANTOS St. 4, Qd. 1592, Lt 007
LUIS FLAVIO LUQUIARI St. 4, Qd. 0580, Lt 001
JEOVA NOGUEIRA St. 4, Qd. 1522, Lt 004
 ROSARIA PARRE MENE St. 4, Qd. 1522, Lt 005
DIRCEU BITENCOURT St. 4, Qd. 1537, Lt 005
FLAVIA QUEIROZ COSTA St. 4, Qd. 1537, Lt 013
PATRICIO R FIERRO St. 4, Qd. 1511, Lt 017
TONIEL ANTONIO FRANCISCO St. 4, Qd. 3043, Lt 035
LUIZ CARLOS NAVARRO St. 4, Qd. 1668, Lt 014
ANDREA BRANDINI DIAS BATAGLIOTTI St. 2, Qd. 1044, Lt 010
LOURDES APARECIDA GERALDO St. 4, Qd. 1541, Lt 027
FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A St. 4, Qd. 0580, Lt 002
PREMILIO ZORZI St. 4, Qd. 0743, Lt 026
MARCIO HENRRIQUE MIRANDA St. 3, Qd. 3581, Lt 016
ESPOLIO DE FLORIDA MEIRA MONTE St. 3, Qd. 1162, Lt 010
JOSE FERRI GONÇALVES St. 4, Qd. 1020, Lt 008
CELIA MARIA FERRI St. 4, Qd. 0511, Lt 022
OLIVEIRA FLOES St. 4, Qd. 0559, Lt 013
ROBERVAL DOTTO DE ROSIS St. 4, Qd. 0031, Lt 015
PEDRO SCOPARO PERES St. 4, Qd. 1020, Lt 014
ANTONIO DE OLIVEIRA St. 4, Qd. 0744, Lt 001
ALEXANDRE YURI MARTINS FERNANDES St. 4, Qd. 3295, Lt 027
ZULEIDE JANUARIO GOMES St. 4, Qd. 3526, Lt 038
CRISTIANE APARECIDA CARROQUEL St. 4, Qd. 3313, Lt 005
ORLANDO GOMES FREIRE St. 4, Qd. 0685, Lt 016
RONALDO TORQUATO DA CUNHA St. 4, Qd. 0700, Lt 005
GERSON RODRIGUERO St. 4, Qd. 1070, Lt 035
IGREJA CRISTA RENOVADA DE BAURU St. 5, Qd 0919, Lt 017
WILSON BARROS SILVA St. 5, Qd. 0958, Lt 007
WILSON BARROS SILVA  St. 5, Qd. 0958, Lt 009
MAURO JOAQUIN MONTEIRO St. 5, Qd. 0516, Lt 001
SHIRLEI DA SILVA SABINO St. 5, Qd. 0460, Lt 009
MARIA BENEDITA DA SILVA BRAZ St. 5, Qd. 0965, Lt 027
ROSA KUBOTA St. 5, Qd. 0966, Lt 005
VALDIR LOPES DE FIGUEIREDO St. 2, Qd. 0481, Lt 006

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário

RELAÇÃO DE SERVIDORES QUE APRESENTARAM TITULOS PARA PROMOÇÃO 
POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQPE) ANALISADOS PELA COMISSÃO DE 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL, DE ACORDO COM A LEI Nº5950/2010 COMBINADO COM O 
DECRETO Nº11509/2011 E DECRETO Nº11703/2011.
DEFERIDOS
MATRIC. NOME CURSO
17303 KATIA GIANA JACOB Especialização em Saúde Publica – Saúde da Família

INDEFERIDOS
16705 NEUSA APARECIDA SIRIO ZACARIAS ENSINO MÉDIO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 09/2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, por determinação 
do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica 
do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade “Provas 
e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO,  descrito no 
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso 
Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-
se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
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posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e alterações posteriores e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Dr. 
Augusto da Cunha Nunes, Dr. Carlos Eduardo Sacomandi , Daniela Cristina da Silva, Lucila Paula Manso 
Bacci, e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria GP nº 64 /2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10. 
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados. 
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2.013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva 
imediatamente, após o término da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Referência Bibliográfica  consta no Anexo II deste Edital. 
12. A contratação será pelo Regime Estatutário. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pre-requisito Vencimento¹ Benefícios²
Jornada 
básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde- Médico/
Médico Clinico

10
Conclusão do Ensino Superior em 
Medicina e Registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM)

R$ 3.786,34 R$ 265,00 20 horas/ 
semanais* R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra 
*Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(24, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse público, 
ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores. 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 757,26 de jornada suplementar.(20%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.029,07 de jornada suplementar. (80%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.786,34 de jornada suplementar.(100%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.352,48 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado à 
convocação do Secretário da Saúde ou do diretor, com anuência e termo de compromisso do servidor. 
Prêmio incentivo: os profissionais médicos lotados junto ao DUUPA (Departamento de Urgência e 
Unidades de Pronto Atendimento) e que realizarem atendimento direto, comprovado e efetivamente 
prestado aos munícipes poderão receber prêmio incentivo, conforme estabelecido pela Lei nº 6057/11 e 
Decreto nº 11563/11 (excetuam-se o recebimento destes, os médicos que estão realizando plantão extra).
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO: 
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes no Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 

do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente, bem como Registro no CRM) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09. 
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 12 
(doze) de agosto de 2.013 às 16h00min. do dia 02 (dois) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE-
MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site: www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição 
do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não 
seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo 
direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição. 
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466, de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido. 
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
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onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à 
Comissão Examinadora do referido concurso, para a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  Santa Clara, Bauru/
SP, CEP:  17014-273, devendo ser postada no período de  12 (doze) de agosto de 2013 a 02 (dois) de 
setembro de 2013.  
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital. 
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04. 
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de 
sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão 
ser requeridos, por escrito, e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para a Divisão de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 
3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, devendo ser postado no período de 12 (doze) de agosto 
de 2013 a 02 (dois) de setembro de 2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição. 
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista 
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições: 
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos. 
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame. 
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto. 
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória. 
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VII– DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas. 
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
no período de 12 (doze) a 15 (quinze) de agosto de 2013, no horário das 09h00min. às 16h00min., 
juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais 
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP. 
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo. 
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV. 
10.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde-Médico/Médico 
Clínico 

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
títulos _ 10 Classificatório _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico/Médico 
Clinico será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2.013, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com  04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre 
os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma, 
em sala designada pela Coordenação do Concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 64 /2013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente registrado 
no órgão competente.

1,7 pontos 1,7 pontos
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Mestrado 

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente registrado no 
órgão competente.

1,3 pontos 1,3 pontos 

Especialização 

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula em qualquer área 
médica.

1,0 ponto 3,0 pontos 

Artigo Publicado
Artigo Publicado em qualquer área Médica, 
publicado nos últimos 10 (dez) anos, retroativos a 
data da prova objetiva.

0,5 ponto 2,0 pontos 

Participação em 
Congresso/ 
Jornada

Participação em Congresso/Jornada em qualquer 
área Médica participados e concluídos nos últimos 
5 (cinco) anos, retroativos a data da prova objetiva.

0,5 ponto 2,0 pontos 

k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva. 
o) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS: 
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2013. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. 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. 
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova. 
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital, tablet, notebook ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde-Médico/Médico Clinico 
terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco décimos) pontos a cada questão 
correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos. Será considerado 
aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto na Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
4. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru. 
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br , inclusive após divulgação do resultado final. 
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveram. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. 
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será: 
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).
b) maior número de acertos obtidos nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS: 
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru, que 
poderá ser acessado através do site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 
b) às questões das Provas e Gabaritos; 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos. 
4. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, de 2ª feira a 6ª feira, no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, 
telex, telegrama, internet/e-mail ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente. 
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato. 
7. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 
8h às 12h e das 14h às 16h30min, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, 
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO: 
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e 
publicado no Diário Oficial do Município. 

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO: 
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação. 
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que: 
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação; 
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru; 
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência); 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital. 
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1; 
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários; 
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental; 
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório; 
e) a não registrar antecedentes criminais; 
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente à aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público. 
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública. 
3. 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 de Saúde de Bauru, no endereço: Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, 
CEP: 17014-273, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria GP nº 64/2013.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde da Secretaria Municipal da Saúde/Bauru. Prestar atendimento médico em unidades 
ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso 
de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares 
profissionais e eventuais órgãos. Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica. 
Implementar ações para promoção da saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente 
dos procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para os locais de acidente 
diante de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. 
Realizar exames clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou 
cirúrgicos) de urgência compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. 
Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações, cirurgias. Indicar 
médico especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico 
e familiar, etc). Realizar exame clínico. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Acompanhar o processo de tratamento, realizando 
alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, 
internações ou dar alta. Evitar contaminação com materiais perfuro cortantes. Zelar pelo uso adequado dos 
equipamentos médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de 
higienização dos materiais utilizados. Orientar paciente e familiares sobre as condições de saúde e informar 
sobre os procedimentos realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos 
prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando 
o mais adequado para o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras 
áreas e da área médica. Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infecto contagiosas, 
contaminação por alimentos ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. 
Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar 
relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de 
trabalhar.
Realizar perícias. Prescrever medidas higiênicas. Promover campanhas de saúde. Realizar atividades de 
educação em saúde para a população em geral e comunidades fechadas. Realizar visitas de apoio técnico 
às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. Realizar pesquisas. Participar de comitês ou 
comissões que se relacionam com a área médica.

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO
PROVA OBJETIVA: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Bibliografia 
1. Edivaldo Massozo Utiyama, Eliana Steinman Dário Birolini. Cirurgia de Emergência. 2°Edição. 
2. Goldman, L. & Ausiello, D. CECIL - Tratado de Medicina Interna. 23° edição. 
3. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11º Edição. 
4. Kaplan & Sadock, Compêndio de Psiquiatria. 9°Edição. 2009. 
5. Martins, Herlon Saraiva et al. Emergências Clínicas. Barueri, SP: Manole. 
6. Prado, Ramos, Valle. Atualização Terapêutica. 24° Edição 2012/13. 
7. Veronesi, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 9° Edição, 1997.
8. Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso, 8°ed., Ministério da Saúde.
OBS - os assuntos constantes nos itens de 01 a 08 podem ser acessados nos links abaixo;
http://www.projetodiretrizes.org.br/  ; http://www.4shared.com/dir/B6ZWwsML/Manuais_Ministerio_da_
Saude.html;  ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/zoo/manu_peco01.pdf   
9. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes, 
Volume 1; Ismar Alberto Pereira Bahia; Editora: Atheneu;ISBN: 978-85-7379-212-6;Páginas: 376 
10. Unidade de emergência : condutas em medicina de urgência 
Júlio César Gasal Teixeira; Editora: Atheneu; ISBN: 978-85-388-0180-1; Páginas: 1004
11. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e Terapêuticas 
Hamilton Petry de Souza,Ricardo Breigeiron,Gémerson Gabiatti; Editora: Atheneu; ISBN: 85-7379-620-
0; Páginas: 414 
12. Doenças Transmitidas e Causadas por Artrópodes 
Carlos Brisola Marcondes; Editora: Atheneu; ISBN: 978-85-388-0028-6; Páginas: 557                 
OBS - Os candidatos poderão ter acesso aos livros indicados acima (itens 9 a 12) através do portal 
saúde baseada em evidências: http://periodicos.saude.gov.br 

Legislação do SUS
Conteúdo Programático

1. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
2. SUS e suas principais legislações
3. Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
4. Gestão do cuidado em saúde

Bibliografia 
1. Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf

2. SUS e suas principais legislações
BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes  Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 

BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm

3. Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar  – Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 

4. Gestão do Cuidado em Saúde
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica ; 
nº.27)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 56 p. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I). Disponível em: http://189.28.128.100/
dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_28.pdf 

ANEXO III 
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 

______________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
A10 - hemiparesia 
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A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:________________________________________________________
Endereço para contato:_________________________________________________________
Assinatura e carimbo:__________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do 
recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, _____ de __________ de 2013. 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ 
(Nome Completo do Candidato) 
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
16/07 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
18/07 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
20/07 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
12/08 Abertura Inscrições
02/09 Encerramento Inscrições
24/09 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/09 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/09 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/09 Previsão da Realização Prova Objetiva
01/10 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 16 de julho de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Relação das licenças liberadas de 05 á 09 de agosto 2013

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de solicitação 
de licença de funcionamento:

Licença deferida entre 05 á 09/07/2013.

No. Protocolo:  33846/2013                       Data de Protocolo: 03/07/2013
No. CEVS: 350600301-464-000192-1-6         Data de Vencimento: 06/08/2014
Razão Social: EYELENS - DISTR. DE LENTES E PROD. HOSP. EIRELI- EP          
CNPJ/CPF: 005.810.141/0001-93
Endereço: AV. COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA, 29-54 VILA SERRÃO         
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR. E MAT. 
PARA USO MÉDICO, CIR, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 

No. Protocolo: 28815/2013                             Data de Protocolo: 04/06/2013
No. CEVS: 350600301-477-000246-1-9        Data de Vencimento: 06/08/2014
Razão Social: JUREMA DE FÁTIMA BENEDITO DROGARIA - ME                      
CNPJ/CPF: 008.685.333/0001-03
Endereço: RUA CARMINI ÂNGELO DELICATO, 4-42 - C. H. OTÁVIO RASI   
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.

No. Protocolo: 11860/2013                       Data de Protocolo: 07/03/2013
No. CEVS: 350600301-477-000602-1-6         Data de Vencimento: 07/08/2014
Razão Social: BEATRIZ DELMASCHIO SALGUEIRO DROGARIA - ME                  
CNPJ/CPF: 011.524.002/0001-04
Endereço: RUA MARCEL PINTO DE OLIVEIRA, 7-18      JARDIM FERRAZ            
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.

No. Protocolo: 34164/2013                               Data de Protocolo: 04/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000710-1-3         Data de Vencimento: 07/08/2014
Razão Social: FERREIRA & SANTOS DROGARIA LTDA - ME                        
CNPJ/CPF: 015.797.599/0001-03
Endereço: AV. NAÇÕES UNIDAS, 36-36 LOJA 03  VILA NOVA CID. UNIVERSITARIA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.

No. Protocolo: 25926/2001                                       Data de Protocolo: 10/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000188-1-3         Data de Vencimento: 17/07/2014
Razão Social: ÓPTICA VISÃO DE BAURU LTDA - ME                             
CNPJ/CPF: 001.766.723/0001-69
Endereço: RUA ARAUJO LEITE,  24-4         VILA SANTA TEREZA                     
CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA 

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive  sujeito(s) ao cancelamento da licença de funcionamento emitida por 
esta Vigilância Sanitária.

PUBLICAÇÃO DE: 08/08/13 A 14/08/13

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO
10.799/13 R. L. A. PODOLOGIA LTDA ME
10.800/13 R. L. A. PODOLOGIA LTDA ME
27.505/13 MARIA DELCI DOS SANTOS REIS ME
33.651/11 L. A. GERALDI ME
55.202/10 ANTONIO DA SILVA PARANA ME
51.175/11 OLGA APARECIDA PAULO
1.884/13 ABRAHAM ROTHBERG
73.873/11 FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO
5.973/13 DEISE APARECIDA DOS SANTOS GODOY
10.271/12 ADRIANO VISCONTI FACHIN
3.354/13 HELIO FERNANDO MEGALE
3.328/13 NILTON CARLOS BUSCH
73.878/11 FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO
42.910/13 ANNA HOTEL LTDA
28.969/13 HEITOR MARCELO MONTEIRO ME
28.428/12 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
28.472/13 DJ & TL AÇAI LTDA ME
24.869/11 MARATHON ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA ME
25.266/13 DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA ME
14.850/13 SRTARMED COMERC. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA.
26.626/13 J. E. RISSI ALIMENTOS ME
  32.165/13 ESPORTE CLUBE NOROESTE
3.990/12 ANDRE CLAUDIO ANASTASIO
33.190/13 ROSANGELA MARIA FERRAZ TOLEDO ME
24.370/13 MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAULA ME
30.022/13 L. M. LUIZÃO EPP
30.052/13 DROGA AMERICA DE BAURU LTDA
24.811/13 JAIR SCRIPTOR DUTRA DROGARIA ME
29.383/13 SILVANIA ROCHA FABIANO ME
31.981/13 ANDRE GARCIA MOMO ME
33.212/13 NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
18.111/13 PANIFICADORA FAMILIA FERREIRA LTDA ME
29.923/13 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A
3.457/13 ESTAÇÃO BAURU DE ALIMENTOS LIMITADA ME
55.456/12 HELMUT ALEXANDER HAENDCHEN
34.040/11 ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR
8.451/12 PAULO ALEXANDRE SPINELLI DA SILVA TELES
68.888/12 PAULO ROBERTO CAPELLETTI
31.262/12 FUNDAÇÃO VERITAS
2.844/12 CLINICA MENDES E GABAS DE CIRURGIA LTDA
18.405/13 ELIANE ALVES MOTTA CABELLO DOS SANTOS
24.954/13 ALESSANDRA NICOLAS CESAR DE MEDEIROS CAMARGO
2.815/11 SONIA REGINA MONTRAZI SCHWARZBERG
57.304/12 LUIS GUSTAVO DUCATI
19.468/13 BIONNOVATION PROD. BIOMEDICOS LTDA
29.633/12 ROGERIO BARRIOS MARTINS
30.708/13 ROGERIO BARRIOS MARTINS
23.047/12 RAFAEL PARENQUINE DOS SANTOS
52.365/11 NATALIA DE LIMA LEONE
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14.551/13 GUILHERME MAIA VALERIO
47.940/10 ANIELLE GONÇALVES BONFANTE
16380/12 TOMAS NOBORU USHIJIMA
16.488/11 TOMAS NOBORU USHIJIMA
13.778/09 TOMAS NOBORU USHIJIMA
14.807/13 NILA MARA PEREIRA
50.644/11 MARINA PAVÃO BATTAGLINI
11.717/13 CR MEDICINA DIAGNOSTICA E PATOLOGIA CLINICA LTDA ME
10.122/13 FUNDAÇÃO VERITAS
34.616/11 JAQUELINE ARAUJO DE SOUZA
51.479/11 SANDRA HELOISA PORTILHO DE OLIVIERA
51.545/11 DANIELE CAMARGO BANDEIRA
32.248/13 JAQUELINE  DOS SANTOS SOARES PATERNO
27.432/13 WAL MART BRASIL LTDA
21.556/00 PENITENCIARIA DR. ALBERTO BROCCHIERI
26.057/13 EVA REGINA RUIZ FARIAS
23.099/13 RODRIGO TAKISAWA REBUA
28.034/13 VIEIRA CAVALCANTI COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME
21.861/13 DROGARIA JOSE REGINO LTDA ME
1.874/13 GASETE BAURU CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA
37.219/13 ROTARY CLUB DE BAURU NORTE
8.310/13 MARIA EUNICE CORREA DA SILVA SOUZA
50.582/12 SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
70.373/11 COMIATO BUFFET LTDA ME
32.541/13 PAROQUIA SENHOR BOM JESUS
35.505/13 PAROQUIA SÃO CRISTOVÃO
68.396/11 V. MOREIRA MERCEARIA ME
52.430/10 ELAINE VERIDIANA BAGGIO ARAUJO EPP
31.677/13 RAIA DROGASIL S/A
14.737/10 LUIZ EDUARDO PINTO DE CARVALHO
4.081/11 LUIZ EDUARDO PINTO DE CARVALHO
17.105/12 LUIZ EDUARDO PINTO DE  CARVALHO
62.739/12 ODACYR DONIDA JUNIOR ME
22.725/13 GODOY & TANI LTDA ME
7.217/09 CEAP COMPLEXO EDUCACIONAL ADONIRAN PAGAN S/C LTDA
16.446/13 KENES & KENES ACADEMIA LTDA ME
12.929/13 MARIA AMELIA COSTA DIAS
10.167/13 WAGNER SCHWERDTFEGER
2.400/13 LUIS FABIANO PUGLIA GUERREIRO LOPES
25.682/11 ROSANGELA ANANIAS FORATO EPP
8.529/11 XERETINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL LTDA ME
21.859/13 CORPS CENTRO DE ESTETICA E FITNESS LTDA ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
39.868/13 LUCIANO FERREIRA DA ROCHA 30.253 E-1
40.008/13 KATIA SIMONE VILLANOVA 20.704 E-1
39.759/13 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP 30.132 E-1
39.780/13 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP 30.277 E-1
39.784/13 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP 21.805 E-1
40.009/13 ALINE CRISTINA RODRIGUES 20.703 E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
34.538/13 C. O. CRIVELARO BALAS E CONFEITOS ME 120 30.207 E-1

34.089/13 UNIALIMENTAR COM. E SERVIÇOS DE ALIMENTOS 
LTDA 30 30.232 E-1

35.493/13 ODACYR DONIDA JUNIOR ME 90 30.309 E-1
34.143/13 M. A. DOS S. SENA PADARIA ME 90 30.015 E-1
36.411/13 OLIVEIRA & LIMA PANIFICADORA LTDA ME 30 30.168 E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
34.536/13 C. O. CRIVELARO BALAS E CONFEITOS ME 60 30.079 E-1
32.582/13 VALERI CARGNIN BAURU ME 30 30.229 E-1
34.389/13 OLIVEIRA & CIA MINIMERCADO LTDA ME 60 30.304 E-1
36.658/13 PAULO EDUARDO DA COSTA LADEIRA 30 30.306 E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34.622/13 LOURDES MARIA COLAÇO SEVERIANO ME 30.440 E-1
38.046/13 ALINE CRISTINA DIANES 40351757813 30.255 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
32.137/13 CENTER CARNES ECONOMIA LTDA 12.075 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA: 

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
25.488/13 SERVIMED COMERCIAL LTDA 12.316 E-1
25.489/13 SERVIMED COMERCIAL LTDA 12.315 E-1
27.208/13 R. J. A. COMERCIO DE SORVETES LTDA ME 12.875 E-1
29.400/13 I. T. C. R. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 12.864 E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 40.281/13
INTERESSADO RONDOLOG TRANSPORTES LTDA EPP
REQUERENTE ALMIR DA SILVA NUNES
CPF 068.125.318-55
CRF/SP 16.797

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 13.132/12
INTERESSADO SUZANA SATIE MIYAZAKI
REQUERENTE SUZANA SATIE MIYAZAKI
CPF 379.969.998-80
CRO/SP 104387

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 40.878/06
INTERESSADO DANIELE CREPALDI RIBEIRO
REQUERENTE DANIELE CREPALDI RIBEIRO
CPF 259.035.338-33
CRO/SP 63.443

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 39.511/11
INTERESSADO MAYUMI SHIROTA
ATIVIDADE CONSULTORIO MEDICO
ENDEREÇO (DE) R. AZARIAS LEITE, 13-41 – VL. MESQUITA
ENDEREÇO (PARA) TREZE DE MAIO, 17-28 – VL. NOEMY

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 40.878/06
RAZÃO 
SOCIAL DANIELE CREPALDI RIEIRO

ATIVIDADE DANIELE CREPALDI RIEIRO
CNPJ 259.035.338-33
ENDEREÇO R. AMADEU SANGIOVANI, 8-42 – Jd. DONA SARAH

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI 
LOMBARDI, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO 
FOI AUTORIZADO A FAZER ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO 
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL 
E ENTORPECENTES DA PORTARIA SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA 
INFORMATIZADO:

AUTORIZAÇÃO VS 06/2013
PROCESSO 32.676/13
RAZÃO SOCIAL RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS, 19-70 VL. CARDIA
CNPJ 61.585.865/1077-03
RESPONSÁVEL
TÉCNICO GISELE VENTURA DA SILVA

CRF/SP 54247

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI 
LOMBARDI, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ 
CADASTRADO/AUTORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO 
SISTÊMICO DA LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:
AUTORIZAÇÃO VS 10/2013
PROCESSO 32.676/13
RAZÃO SOCIAL RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS, 19-70 VL. CARDIA
CNPJ 61.585.865/1077-03
RESPONSÁVEL
TÉCNICO GISELE VENTURA DA SILVA

CRF/SP 54247

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI 
LOMBARDI, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ 
CADASTRADO/AUTORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO 
SISTÊMICO DA LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:
AUTORIZAÇÃO VS 11/2013
PROCESSO 37.255/12
NOME FANTASIA DROGARIA TOTAL
RAZÃO SOCIAL A. L. DE SOUSA & CIA DROGARIA LTDA ME
ENDEREÇO AV. ORLANDO RANIERI , 6-13 JD. MARAMBÁ
CNPJ 13.686.620/0001-78
RESPONSÁVEL
TÉCNICO FABIO SANTOS GOMES

CRF/SP 64.785

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI 
LOMBARDI, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ 
CADASTRADO/AUTORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO 
SISTÊMICO DA LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:
AUTORIZAÇÃO VS 12/2013
PROCESSO 37.847/12
NOME FANTASIA FLEX – PHARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
RAZÃO SOCIAL FERREIRA & SANTOS DROGARIA LTDA ME
ENDEREÇO AV. NAÇÕES UNIDAS, 36-36, Lj.03 VL. N.  CIDADE UNIVERSITARIA
CNPJ 15.797.599/0001-03
RESPONSÁVEL
TÉCNICO LUCIANA D’AVILA FERREIRA VIANA

CRF/SP 17.474



24 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 15 DE AGOSTO DE 2.013

UPA – BELA VISTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  12/08/2013   Responsável pelas informações: RAQUELINE GANDARA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 31/07/2013 3553026 ARF 86 M Bauru CM HB E HEB 31/07/2013 10h00 PSC/ UPA BV Vaga Negada
2 08/08/2013 3558085 MLMS 25 M Bauru CM HB E HEB 09/08/2013 16h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
3 10/08/2013 3563841 AO 87 M Bauru CM HB E HEB 10/08/2013 09h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
4 11/08/2013 3564584 FCS 32 F Bauru CM HB E HEB 11/08/2013 22h40 UPA Bela Vista Vaga Negada
5 11/08/2013 3565441 GAO 42 M Bauru Urologia HB E HEB 12/08/2013 08h10 UPA Bela Vista HB 10h00
6 10/08/2013 3564486 RS 62 M Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 10h10 UPA Bela Vista Ag. Parecer
7 11/08/2013 3564854 VRSA 18 F Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 12h00 UPA Bela Vista Ag. Parecer

UPA – GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  12/08/2013   Responsável pelas informações: LETÍCIA ORESTES
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
2 09/08/2013 3561680 ORC 62a Masc Bauru CM HE/HB 09/08/2013 14:26 UPA GEISEL Ag leito HE
3 09/08/2013 3561448 DPS 40a Fem Bauru Infecto, CM HE/HB 09/08/2013 18:40 UPA GEISEL Ag leito HE
5 08/08/2013 3559532 MJS 81a Fem Bauru CM HE/HB 10/08/2013 10:00 UPA GEISEL negado HE/Repassado
6 10/08/2013 3564631 LVG 68a Fem Bauru CM HE/HB 11/08/2013 09:00 UPA GEISEL negado HE/Repassado

UPA – IPIRANGA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  12/08/2013   Responsável pelas informações: ROSSANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 10/08/2013 3560472 DTS 45 M Bauru Neurologia HB/HE 10/08/2013 09:30HS UPA Ipiranga Negado
2 10/08/2013 3545849 COO 55 F Bauru Clinica Medica HB/HE 05/08/2013 14:04HS UPA Ipiranga ag Leito
3 10/08/2013 3560353 AM 82 M Bauru Clinica Medica HB/HE 10/08/2013 07:00HS UPA Ipiranga Alta a Ped.
4 10/08/2013 3564127 GAM 55 F Bauru UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 12:50HS UPA Ipiranga transf. PSMC
5 10/08/2013 3563250 TJC 75 F Bauru Clinica Medica HB/HE 11/08/2013 02:15HS UPA Ipiranga alta a ped.
6 11/08/2013 3564818 NGR 56 F Bauru Clinica Medica HB/HE 11/08/2013 18:40hs UPA IPIRANGA Negado
7 12/08/2013 3558504 GHHDO 14 M Bauru Pediatria HE/HB     12/08/2013 10:00 hs UPA Ipiranga HE
8 12/08/2013 3565171 SK 69 F Bauru Vascular HE/HB     12/08/2013 10:00 hs UPA Ipiranga Negado
9 12/08/2013 3566256 MTALV 52 F Bauru Clinica Medica HE/HB     12/08/2013 12:37 hs UPA Ipiranga Negado

UPA – MARY DOTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  12/08/2013   Responsável pelas informações: SANDRA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 12/08/2013 NÃO HÁ PACIENTES AGUARDANDO VAGA NESTA DATA

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  12/08/2013   Responsável pelas informações: SUELI
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
             

1 29/07/2013 3532999 J.O 59 M BAURU CG HB/HE 29/07/2013 12:55 PSMC Negado
2 31/07/2013 3540993 F.O 83 M BAURU CM HB/BE 31/07/2013 17:35 PSMC Negado
3 31/07/2013 3541525 L.R.S 47 F BAURU CG HB/HE 01/08/2013 23:41 PSMC HB 11/08
4 05/08/2013 3545205 MJMJ 65 F BAURU CM HE/HB 05/08/2013 13:57 PSMC ALTA 12/08
5 05/08/2013 3546953 G S 66 F BAURU C G HB/HE 05/08/2013 13:54 PSMC HE 11/08
6 06/08/2013 3552374 JPO 44 M BAURU CM HB/HE 06/08/2013 15:34 PSMC Negado
7 07/08/2013 3556509 MFP 64 M BAURU CM HE/HB 07/08/2013 18:35 PSMC NEGADO
8 07/08/2013 3555563 GSM 28 M BAURU CM HB/HE 10/08/2013 08:20 PSMC Ag. Parecer
9 08/08/2013 3558675 A.A.S 36 F BAURU VASCULAR HE/HB/CROSS 08/08/2013 12:41 PSMC HC-BOTUC.12/08

10 08/08/2013 3560007 S F C 34 F OURINHOS CM HE/HB 08/08/2013 21:40 PSMC HB 11/08
11 08/08/2013 3560014 DROJ 58 M BAURU CM HB/HE 11/08/2013 07:40 PSMC HE 11/08
12 09/08/2013 3563181 AR 73 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 19:00 PSMC HB 11/08
13 09/08/2013 3563488 SOS 74 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC HB 12/08
14 09/08/2013 3563271 LFS 79 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC NEGADO
15 09/08/2013 3561863 L.E.L.R 25 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 15:00 PSMC AG/LEITO
16 09/08/2013 3563342 MB 85 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 21;20 PSMC AG/LEITO
17 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC AG/PARECER
18 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC AG/PARECER
19 10/08/2013 3564667 GAM 55 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 14:57 PSMC Negado
20 10/08/2013 3564709 FR 88 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 22:39 PSMC NEGADO
21 11/08/2013 3564782 BL 22 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 11/08/2013 17:11 PSMC HB 11/08
22 11/08/2013 3564614 NHG 21 M BAURU CGERAL HB/HE 11/08/2013 11:00 PSMC HB 11/08
24 11/08/2013 3565239 C A 71 F BAURU CGERAL HB/HE 11/08/2013 17:50 PSMC HE 11/08
24 11/08/2013 3565303 MRC 45 M BAURU ORTOP HB 11/08/2013 20.00 PSMC HB11/08
25 11/08/2013 3565439 RHV 30 M BAURU UROLOGIA HB/HE 11/08/2013 00:00 PSMC HB11/08
26 11/08/2013 3565063 CL 37 M BAURU C.M HB/HE 11/08/2013 00:00 PSMC AG. PARECER
27 12/08/2013 3565616 MAS 39 M BAURU UTI/CM HB/HE 12/08/2013 2.50 PSMC HB 12/08

28 10/08/2013 
35642005 3564205 NMS 57 F BAURU C.G. HE/HB 10/08/2013 05:24 PSMC NEGADO

29 11/08/20133 
3565511  LIFS 49 F BAURU UTI/NEURO HB 11/08/2013 22.50 PSMC HB11/08

30 12/08/2013 3565623 ES 61 M BAURU C.G. HB/HE 12/08/2013 08;54 PSMC AG/PARECER
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31 12/08/2013 3565659 WFGF 26 M BAURU CM HB/HE 12/08/2013 08;58 PSMC AG/PARECER
32 12/08/2013 3565115 ATP 67 M BAURU UTI HB/HE 12/08/2013 10:10 PSMC HB 12/08
33 12/08/2013 3565623 ES 61 M BAURU C.G. HE/HE 12/08/2013 10:15 PSMC ALTA PEDIDO
34 12/08/2013 3565446 J.A 84 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 12/08/2013 10:26 PSMC AG/PARECER
35 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC AG/PARECER
36 12/08/2013 3567083 PCS 43 M BAURU NEURO CIR HE/HB 12/08/2013 15:13 PSMC AG/PARECER
37 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC AG/PARECER

UPA – GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  13/08/2013   Responsável pelas informações: LETÍCIA ORESTES
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 09/08/2013 3561448 DPS 40a Fem Bauru Infecto, CM HE/HB 09/08/2013 18:40 UPA GEISEL Ag leito HE
2 08/08/2013 3559532 MJS 81a Fem Bauru CM HE/HB 10/08/2013 10:00 UPA GEISEL liberado p/ HE
3 10/08/2013 3564631 LVG 68a Fem Bauru CM HE/HB 11/08/2013 09:00 UPA GEISEL negado HE/Repassado
5 12/08/2013 3568673 CMC 67a Fem Bauru CM HE/HB 12/08/2013 14:00 UPA GEISEL Alta
6 12/08/2013 3568673 IC 59a Mas Bauru CM HE/HB 12/08/2013 14:00 UPA GEISEL aguardando parecer
7 13/08/2013 3568010 EMR 50a Fem Bauru Cardio HE/HB 13/08/2013 14:00 UPA GEISEL Alta
8 13/08/2013 3570839 NPM 64a Fem Bauru Cardio HE/HB 13/08/2013  13:00 UPA GEISEL liberado p/ HE
9 13/08/2013 3571131 BO 70a Mas Bauru CM/Pneumo HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL aguardando parecer

10 13/08/2013 3571975 SAS 54 Fem Bauru Vascular HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL aguardando parecer

UPA – IPIRANGA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  13/08/2013   Responsável pelas informações: ROSSANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital data solic Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 10/08/2013 3560472 DTS 45 M Bauru Neurologia HB/HE 10/08/2013 09:30HS UPA Ipiranga Negado
2 10/08/2013 3545849 COO 55 F Bauru Clinica Medica HB/HE 05/08/2013 14:04HS UPA Ipiranga ag Leito
3 11/08/2013 3564818 NGR 56 F Bauru Clinica Medica HB/HE 11/08/2013 18:40hs UPA IPIRANGA Negado

UPA – BELA VISTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  13/08/2013   Responsável pelas informações: RAQUELINE GANDARA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 08/08/2013 3558085 MLMS 25 M Bauru CM HB E HEB 09/08/2013 16h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
2 10/08/2013 3563841 AO 87 M Bauru CM HB E HEB 10/08/2013 09h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
3 11/08/2013 3564584 FCS 32 F Bauru CM HB E HEB 11/08/2013 22h40 UPA Bela Vista Vaga Negada
4 10/08/2013 3564486 RS 62 M Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 10h10 UPA Bela Vista Vaga Negada
5 11/08/2013 3564854 VRSA 18 F Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 12h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
6 13/08/2013 3567291 AJG 77 F Bauru UTI HB E HEB 13/08/2013 08h30 UPA Bela Vista Ag. CROSS

UPA – MARY DOTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  13/08/2013   Responsável pelas informações: DAMARIS TAVANTE
 Data Nº ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo Intern. Hospital Data da Solic. Hor. Solic. Local da Solic. Desfecho

1 13/08 3564357 MOP 56 M Bauru CM HE AG. PARECER  
HB AG.PARECER 13/08/2013 11:10 UPA M. Dota AG.PARECER

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  13/08/2013   Responsável pelas informações: JANE E CLEUZA
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
             

1 29/07/2013 3532999 J.O 59 M BAURU CG HB/HE 29/07/2013 12:55 PSMC HE 12/08
2 31/07/2013 3540993 F.O 83 M BAURU CM HB/BE 31/07/2013 17:35 PSMC Negado
3 05/08/2013 3545205 MJMJ 65 F BAURU CM HE/HB 05/08/2013 13:57 PSMC ALTA 12/08
4 06/08/2013 3552374 JPO 44 M BAURU CM HB/HE 06/08/2013 15:34 PSMC Negado
5 07/08/2013 3556509 MFP 64 M BAURU CM HE/HB 07/08/2013 18:35 PSMC NEGADO
6 07/08/2013 3555563 GSM 28 M BAURU CM HB/HE 10/08/2013 08:20 PSMC ALTA 12/08
7 08/08/2013 3558675 A.A.S 36 F BAURU VASCULAR HE/HB/CROSS 08/08/2013 12:41 PSMC HC-BOTUC.12/08
8 09/08/2013 3563488 SOS 74 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC HE 12/08
9 09/08/2013 3563271 LFS 79 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC NEGADO

10 09/08/2013 3561863 L.E.L.R 25 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 15:00 PSMC AG/LEITO
11 09/08/2013 3563342 MB 85 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 21;20 PSMC AG/LEITO
12 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC AG/PARECER
13 10/08/2013 3564667 GAM 55 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 14:57 PSMC Negado
14 10/08/2013 3564709 FR 88 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 22:39 PSMC NEGADO
15 11/08/2013 3565063 CL 37 M BAURU C.M HB/HE 11/08/2013 00:00 PSMC ALTA 12/08
16 12/08/2013 3565616 MAS 39 M BAURU UTI/CM HB/HE 12/08/2013 2.50 PSMC HB 12/08

17 10/08/2013 
35642005 3564205 NMS 57 F BAURU C.G. HE/HB/CROSS 10/08/2013 05:24 PSMC NEGADO

18 12/08/2013 3565659 WFGF 26 M BAURU CM HB/HE 12/08/2013 08;58 PSMC EVADIU-SE
19 12/08/2013 3565115 ATP 67 M BAURU UTI HB/HE 12/08/2013 10:10 PSMC HB 12/08
20 12/08/2013 3565623 ES 61 M BAURU C.G. HE/HE 12/08/2013 10:15 PSMC ALTA PEDIDO
21 12/08/2013 3565446 J.A 84 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 12/08/2013 10:26 PSMC AG/PARECER
22 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC AG/PARECER
24 12/08/2013 3567083 PCS 43 M BAURU NEURO CIR HE/HB 12/08/2013 15:13 PSMC HB 12/08
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24 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC AG/PARECER
25 12/08/2013 3566425 GAO 42 M BAURU URO HB 12/08/2013 08:19 PSMC HB 12/08
26 12/08/2013 3567847 FTAO 29 M BAURU ORTO HB 12/08/2013 16:20 PSMC HB 12/08
27 12/08/2013 3568522 SACS 52 F BAURU ORTO HB 12/08/2013 16:00 PSMC HB 12/08
28 12/08/2013 3568759 DRM 30 M BAURU ORTO HB 12/08/2013 18:59 PSMC HB 12/08
29 12/08/2013 3567376 MEAS 58 F BAURU ORTO HB 12/08/2013 19:28 PSMC HB 12/08
30 12/08/2013 3569703 RSC 23 M BAURU CG HB 12/08/2013 20:17 PSMC HB 12/08
31 12/08/2013 3568836 CLG 58 F BAURU ORTO HB 12/08/2013 21:30 PSMC HB 12/08
32 12/08/2013 3568180 AB 35 M BAURU ORTO HB 12/08/2013 21:40 PSMC HB 12/08
33 12/08/2013 3569066 VAS 59 M BAURU ORTO HB 12/08/2013 22:20 PSMC HB 12/08
34 12/08/2013 3564601 OJR 63 M BAURU CM HE-HB 12/08/2013 22:50 PSMC AG/PARECER
35 13/08/2013 3569400 MAMJ 83 F BAURU UTI HE-HB/CROSS 13/08/2013 07:25 PSMC OBITO 9HS.
36 13/08/2013 3569542 JARD 25 M BAURU NEURO-CIR. HB 13/08/2013 02:26 PSMC HB13/08
37 13/08/2013 3569581 NFMC 74 F BAURU CARDIO HE-HB 13/08/2013 03:00 PSMC HB13/08
38 13/08/2013 3570076 RGA 54 M BAURU UTI HE/HB 13/08/2013 09:00 PSMC HE13/08
39 13/08/2013 3570785 LVP 58 F BAURU UTI HE/HB 13/08/2013 11:00 PSMC HE13/08
40 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC AG/PARECER
41 13/08/2013 3572006 FJCC 32 M BAURU ORTO HB 13/08/2013 14:30 PSMC HB13/08
42 13/08/2013 3571237 LCC 45 M BAURU UTI HB 13/08/2013 16:30 PSMC HB 13/08
43 13/08/2013 3571804 JGC 64 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 13/08/2013 16:17 PSMC AG/PARECER
44 13/08/2013 3570197 MS 13 F BAURU CG HB 13/08/2013 16:00 PSMC HB13/08
45 13/08/2013 3571804 JGC 64 M BAURU UTI HE/HE/CROSS 13/08/2013 16:10 PSMC AG/PARECER
46 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU CGE HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC AG/PARECER

UPA - BELA VISTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  14/08/2013 ATUALIZADO ATÉ àS 11HRS  Responsável pelas informações: PRISCILA BEIJO
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 08/08/2013 3558085 MLMS 25 M Bauru CM HB E HEB 09/08/2013 16h00 UPA Bela Vista HEB 20H00
2 10/08/2013 3563841 AO 87 M Bauru CM HB E HEB 10/08/2013 09h00 UPA Bela Vista Vaga Negada
3 11/08/2013 3564584 FCS 32 F Bauru CM HB E HEB 11/08/2013 22h40 UPA Bela Vista Vaga Negada
4 10/08/2013 3564486 RS 62 M Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 10h10 UPA Bela Vista Vaga Negada

5 11/08/2013 3564854 VRSA 18 F Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 12h00 UPA Bela Vista Vaga Negada/ Alta a 
pedido

6 13/08/2013 3567291 AJG 77 F Bauru UTI HB E HEB 13/08/2013 08h30 UPA Bela Vista Ag. CROSS

UPA - GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  14/08/2013 ATUALIZADO ATÉ àS 11HRS  Responsável pelas informações: RITA DELARMELINDO
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 12/08/2013 3568673 IC 59a Mas Bauru CM HE/HB 12/08/2013 14:00 UPA GEISEL Negado HEB
2 13/08/2013 3571131 BO 70a Mas Bauru CM/Pneumo HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL Negado HEB
3 13/08/2013 3571975 SAS 54 Fem Bauru Vascular HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL Ag leito
5 14/08/2013 3565292 HFC 68 Fem Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL aguardando parecer
6 14/08/2013 3571449 ES 60 Mas Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL aguardando parecer
7 14/08/2013 3571131 BO 70 Mas Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL Negado HEB

UPA - IPIRANGA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  14/08/2013 ATUALIZADO ATÉ àS 11HRS  Responsável pelas informações: ROSSANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 10/08/2013 3560472 DTS 45 M Bauru Neurologia HB/HE 10/08/2013 09:30HS UPA Ipiranga Negado
2 10/08/2013 3545849 COO 55 F Bauru Clinica Medica HB/HE 05/08/2013 14:04HS UPA Ipiranga ag Leito
3 11/08/2013 3564818 NGR 56 F Bauru Clinica Medica HB/HE 11/08/2013 18:40hs UPA IPIRANGA Negado

PRONTO SOCORRO CENTRAL 
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data  14/08/2013 ATUALIZADO ATÉ àS 11HRS  Responsável pelas informações: SUELI
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho

1 31/07/2013 3540993 F.O 83 M BAURU CM HB/BE 31/07/2013 17:35 PSMC HE 13/08
2 06/08/2013 3552374 JPO 44 M BAURU CM HB/HE 06/08/2013 15:34 PSMC Negado
3 07/08/2013 3556509 MFP 64 M BAURU CM HE/HB 07/08/2013 18:35 PSMC NEGADO
4 09/08/2013 3563271 LFS 79 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC NEGADO
5 09/08/2013 3561863 L.E.L.R 25 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 15:00 PSMC AG/LEITO
6 09/08/2013 3563342 MB 85 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 21;20 PSMC ALTA 13/08
7 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC AG/PARECER
8 10/08/2013 3564667 GAM 55 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 14:57 PSMC HE 13/08
9 10/08/2013 3564709 FR 88 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 22:39 PSMC NEGADO

10 10/08/2013 3564205 NMS 57 F BAURU C.G. HE/HB/CROSS 10/08/2013 05:24 PSMC OBITO 14/08
11 11/08/2013 3565063 CL 37 M BAURU C.M HB/HE 11/08/2013 00:00 PSMC ALTA 13/08
12 12/08/2013 3565446 J.A 84 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 12/08/2013 10:26 PSMC AG/PARECER
13 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC AG/PARECER
14 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC AG/PARECER
15 12/08/2013 3564601 OJR 63 M BAURU CM HE-HB 12/08/2013 22:50 PSMC AG/PARECER
16 13/08/2013 3569400 MAMJ 83 F BAURU UTI HE-HB/CROSS 13/08/2013 07:25 PSMC OBITO 13/08
17 13/08/2013 3569542 JARD 25 M BAURU NEURO-CIR. HB 13/08/2013 02:26 PSMC HB13/08
18 13/08/2013 3569581 NFMC 74 F BAURU CARDIO HE-HB 13/08/2013 03:00 PSMC HB13/08
19 13/08/2013 3570076 RGA 54 M BAURU UTI HE/HB 13/08/2013 09:00 PSMC HE13/08
20 13/08/2013 3570785 LVP 58 F BAURU UTI HE/HB 13/08/2013 11:00 PSMC HE13/08
21 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC AG/PARECER
22 13/08/2013 3572006 FJCC 32 M BAURU ORTO HB 13/08/2013 14:30 PSMC HB13/08
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23 13/08/2013 3571237 LCC 45 M BAURU UTI HB 13/08/2013 16:30 PSMC HB 13/08
24 13/08/2013 3571804 JGC 64 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 13/08/2013 16:17 PSMC AG/PARECER
25 13/08/2013 3570197 MS 13 F BAURU CG HB 13/08/2013 16:00 PSMC HB13/08
26 13/08/2013 3571804 JGC 64 M BAURU UTI HE/HE/CROSS 13/08/2013 16:10 PSMC OBITO 13/08
27 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC AG/PARECER
28 13/08/2013 3572397 AR 68 M BAURU CM HE/HB 13/08/2013 15:40 PSMC AG/PARECER
29 13/08/2013 3571678 JNT 72 M BAURU ORTO HB 13/08/2013 15:30 PSMC HB13/08
30 13/08/2013 3573144 GWS 27 M BAURU ORTOPEDIA HB 13/08/2013 22:36 PSMC HB/13/08
31 14/08/2013 3573349 VSMJ 20 M BAURU UTI HB/HE 14/08/2013 00:40 PSMC UNIMED 14/08
32 14/08/2013 3573344 TFFA 49 M BAURU UTI HB/HE 14/08/2013 00:40 PSMC AG/PARECER
33 14/08/2013 3573572 AFSM 40 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 02:10 PSMC HB 14/08
34 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC AG/PARECER

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.824/13 - PROCESSO Nº 3.887/13 - 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: SORRI BAURU - OBJETO: As partes 
resolvem acrescer o subitem 2.1.15. a Cláusula Segunda do Convênio original, que passa a ter a seguinte 
redação: “CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA (...) 2.1.15. A CONVENIADA 
deverá demonstrar trimestralmente na Prestação de Contas, através de recibo o valor provisionado referente 
aos valores de verbas rescisórias e demais verbas trabalhistas. Tais valores deverão ser documentados 
através de planilhas e atestados pelo Contador com carimbo e registro no CRC. Os valores referentes 
à provisão deverão estar em conta corrente específica, cujo movimento se destinará para tais fins.” As 
partes resolvem, ainda, alterar a Cláusula Quinta do Convênio original, que passa a ter a seguinte redação: 
“CLÁUSULA QUINTA: DO FINANCIAMENTO 5.1. O CONVENENTE destinará obedecendo, ao 
critério estabelecido por equipe completa de saúde da família (Equipe Mínima de Saúde da Família, Equipe 
de Saúde Bucal, Equipe de Apoio e Profissionais Substitutos) o valor mensal estimado por equipe de R$ 
71.227,65 (setenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), pelas 09 equipes de 
R$ 621.606,33 (seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos) e por 11 Agentes 
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), de R$ 19.442,50 (dezenove mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos). O valor total anual estimado será de R$ 7.692.585,96 (sete 
milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser 
pago em 12 (doze) parcelas. O presente convênio terá o valor para o período aditado, estimado para os três 
programas (Agentes Comunitários, Saúde Bucal e Saúde da Família), em R$ 3.600.965,00, (três milhões, 
seiscentos mil novecentos e sessenta e cinco reais) que será suportado pela dotação orçamentária nº 
3.3.50.39.10.301.0010-2031, devendo ser repassado à CONVENIADA mensalmente, o valor aproximado 
de R$ 300.080,42 (trezentos mil, oitenta reais e quarenta e dois centavos), valor este oriundo de repasses 
do Ministério da Saúde. E em R$ 4.091.620,96, (quatro milhões, noventa e um mil, seiscentos e vinte reais 
e noventa e seis centavos), que será suportado pela dotação orçamentária nº 3.3.50.39.10.122.0009-2021 e 
3.3.50.39.10.301.0010-2031, devendo ser repassado à CONVENIADA mensalmente, o valor aproximado 
de R$ 340.968,41(trezentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos),  
valor este oriundo do Fundo Municipal de Saúde. 5.1.1. O repasse será mensal e referente às equipes/
agentes atuantes, ou seja, conforme forem sendo implantadas mediante ordem de serviço da Secretaria 
Municipal de Saúde, estas entrarão no repasse mensal. 5.2. A despesa oriunda do convênio correrá por conta 
das seguintes dotações, pelo período de 10 (dez) meses: - FICHA 859; ELEMENTO 3.3.50.39; VINCULO 
04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.47 SAÚDE BUCAL; - FICHA 859; 
ELEMENTO 3.3.50.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.71 
AGENTE COMUNITÁRIO; - FICHA 859; ELEMENTO 3.3.50.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 
128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.44 SAÚDE DA FAMÍLIA; - FICHA 859; ELEMENTO 3.3.50.39; 
VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.49 PAB FIXO; - FICHA 859, 
ELEMENTO 3.3.50.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.07 
- INCENTIVO ADICIONAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; - FICHA 859, ELEMENTO 
3.3.50.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.25 – PROGRAMA 
DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE; - FICHAS 856 e 858; ELEMENTO 3.3.50.39; VINCULO 
04; CENTRO CUSTO 128; DESTINAÇÃO RECURSO 01.310.00 SAÚDE GERAL. Ficam revogados os 
convênios nº 1.836, de 24 de maio de 2.013 e nº 1.837, de 24 de maio de 2.013. - ASSINATURA: 07/08/13, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Seção III
Editais

O COMUPDA, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, convoca seus membros para reunião ordinária 
referente ao mês de Agosto, que acontecerá no próximo dia 15 (Quinta-feira) às 08h30 no Sindicato dos Químicos em 
Bauru. A pauta da reunião é discutir e votar alterações no regimento interno. O Sindicato dos Químicos fica localizado na 
Rua Alberto Cury, 1 51 Centro.

RESOLUÇÃO  Nº 01/2013 do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual/ CADS
Cria a Comissão Eleitoral para o Processo Eleitoral para eleição de membros da Sociedade Civil
O Plenário do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual/ CADS, no uso das atribuições que lhe confere a lei 
no 6.073 de 18 de maio  de 2011, e em seu Regimento Interno constante no Título III, Artigos 40 a 60,  e,
Considerando a realização do Processo Eleitoral para eleição dos membros da Sociedade Civil que comporão o Conselho 
Municipal de Atenção à Diversidade Sexual/ CADS para o Biênio 2013/2015,
RESOLVE
Artigo 1o - Criar  Comissão  Eleitoral para organização do processo eleitoral  para eleição de representantes da Sociedade 
Civil,  composta pelos seguintes membros:
•	 Maria Cezarina Brás Bittencourt - Secretaria Municipal do Bem Estar Social/ SEBES
•	 Roberto Milanda Chinalha - Secretaria Municipal de Cultura
•	 João Baptista de Mattos W. Filho - representante da  sociedade civil
•	 Luiz Ricardo Ferreira - representante da sociedade civil
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 12 de agosto de 2013
JOÃO BAPTISTA DE MATTOS WINCK FILHO

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO à DIVERSIDADE SEXUAL/CADS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 27/2013
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CMAS, no uso das atribuições, 
que lhe foram conferidas pelo Art. 5º inciso XIV da Lei Municipal nº 4715/2001, e de acordo com a Reunião 
Ordinária realizada em 27 de maio de 2013,
RESOLVE
APROVAR a deliberação a seguir:
1. Termo de Aceite para implementação de 02 (duas) Unidades do Serviço de Acolhimento 
Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva
2- Esta Resolução entrou em vigor na data de sua aprovação pela plenária do CMAS em reunião ordinária de 
27 de maio de 2013

Bauru, 15 de agosto de 2013
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 29/2013
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CMAS, no uso das atribuições, 
que lhe foram conferidas pelo Art. 5º inciso XIV da Lei Municipal nº 4715/2001, e de acordo com a Reunião 
Ordinária realizada em 02 de julho de 2013,
RESOLVE
APROVAR a deliberação a seguir:
2. Termo de Adesão 2013 do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/ PETI, 
atendendo orientações do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS, que formaliza responsabilidades de 
Gestão
2- Esta Resolução entrou em vigor na data de sua aprovação pela plenária do CMAS em reunião ordinária de 
02 de julho de 2013

Bauru, 15 de agosto de 2013
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 31/2013
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CMAS, no uso das atribuições, 
que lhe foram conferidas pelo Art. 5º inciso XIV da Lei Municipal nº 4715/2001, e de acordo com a Reunião 
Ordinária realizada em 06 de agosto de 2013, e,
CONSIDERANDO os requisitos emitidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social/ MDS para a 
Expansão qualificada dos Serviços Sócioassistenciais para o ano vigente, 
RESOLVE APROVAR a deliberação a seguir:
3. Adesão, pelo Município, ao Termo de Aceite para implementar o Serviço Especializado 
de Abordagem Social e Ampliação de 50 (cinquenta) metas para o Serviço de Acolhimento Institucional para a 
população em situação de rua
2 - Esta Resolução entrou em vigor na data de sua aprovação pela plenária do CMAS em reunião ordinária de 
06 de agosto de 2013.

Bauru, 15 de agosto de 2013
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital n.º 256/13 – Processo n.º 24.347/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 86/13 – Tipo: MENOR 
PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, 
ROUBO/FURTO E PROBLEMAS MECâNICOS) PARA 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS IVECO/
CITY CLASS 70C17 – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 
09/08/2013 pela pregoeira e Homologado em 13/08/2013 pela Secretária Municipal da Educação, à empresa, 
da seguinte forma: 
LOTE 01 – CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO/FURTO 
E PROBLEMAS MECâNICOS) PARA 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS 70C17 - 
EMPRESA: MAFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Item Descrição Qtde. Vl. Unit. Vl. Total

01

- Micro-ônibus - Marca/Modelo: Iveco/City Class 
70C17 - CÓD. RENAVAM 00530828006 - Placa: 
FGX 3051 - Ano de Fabricação: 2012 Modelo 2013, 29 
(crianças) ou 23 (adultos) lugares - Cor predominante 
amarela - nº do Chassi: 93ZL68C01D8448066
Obs.: O ônibus não tem seguro. 
Cobertura: a) Casco: cobertura colisão, incêndio 
e roubo, valor de mercado: 100% Tabela FIPE. b) 
Danos materiais causados a terceiros: R$ 200.000,00; 
c) Danos Corporais causados a terceiros: R$ 
200.000,00; d) Acidentes pessoais com passageiros, 
morte acidental: R$ 15.000,00; e) Acidentes pessoais 
com passageiros, invalidez acidental: R$ 15.000,00; 
f) Franquia obrigatória; g) Cobertura de danos aos 
vidros;
- Assistência técnica 24 horas, com limite de 1.000 km 
de raio de ação a partir de Bauru.

01 R$ 975,00 R$ 975,00

Bauru, 14/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU – Edital nº 350/13 – CHAMADA PÚBLICA nº 009/13 - Processo nº 24.951/13 – Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar – 702.000 
kg Bebida Láctea UHT sabor chocolate – para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 
11.947, de 16/07/2009, Resolução/CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013 – Interessada: Secretaria 
da Educação. Os Grupos Formais deverão apresentar a Documentação para Habilitação, Projeto de 
Venda e Amostras até às 12 h do dia 04/09/2013, na Div. de Compras e Licitações, R. Padre João, 8-26 
- Vl Sta. Izabel - CEP 17014-003- Bauru/SP. A Sessão Pública para abertura dos envelopes e julgamento 
das amostras acontecerá às 14h do dia 04/09/2013, no Depto de Alimentação Escolar, sito à Av. Engº 
Helio Police s/n, Jd. Redentor. O Edital poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o dia 
03/09/2013, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, fones: (14)3214-4744/3214-3307 ou no site www.
bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 14/08/2013 – Ana Paula Marques – 
Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/13 – PROCESSO Nº 8.090/13 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SULMATEL COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 36(TRINTA E SEIS) 
UNIDADES DE BATEDEIRA PLANETÁRIA – Interessado: Secretaria Municipal da Educação, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 291/13, mediante emissão de Notas de Empenho e 
conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 03 – BATEDEIRA PLANETÁRIA

IT
E

M

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ Unit. Marca

01
Batedeira Planetária: Mínimo 3 batedores em metal resistente, tigela 
capacidade 4 litros, base antiderrapante, mínimo 3 velocidades. Deverá 
atender à Portaria Inmetro MDIC 371 de 29/12/2009. 110V

R$ 294,44
Mondial 
modelo 

B06

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 098/13 – ASSINATURA: 06/08/2013 
– VALIDADE: 05/08/2014. Bauru, 14/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de 
Compras e Licitações – SME.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo n. º 39.173/2013 
– Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso II, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 
da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Gabinete do Prefeito - Objeto: Curso de Qualificação de 
Atendente - PROPONENTE: ABTD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO- Valor Total: R$ 800,00 – Ratificação: 12/08/13, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo n. º 40.651/2013 
- Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 
da Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: Apresentação do 
Grupo Musical Inimigos da HP na 40º Grand Expo 2013- PROPONENTE: INIMIGOS PROMOÇÕES 
E EVENTOS LTDA. - Valor Total: R$ 75.000,00 – Ratificação: 14/08/13, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo n. º 35.733/2013 
- Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso I, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria do Bem Estar Social - Objeto: Aquisição de 10.000(dez 
mil) Vales Transportes para serem utilizados para atender usuários dos Centros de Referencia da Assistência 
Social- PROPONENTE: TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP. - Valor Total: R$ 26.300,00 – Ratificação: 
12/08/13, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo n. º 31.176/2013 
- Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente- Objeto: Serviços Gráficos 
de Grafitagem de 05 painéis no Parque Zoológico Municipal - PROPONENTE: LUIS GUSTAVO 
MARTINS - Valor Total: R$ 6.200,00 – Ratificação: 12/08/13, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 399/13 – Processo n.º 29.952/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 117/13 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, SENDO: 06 (SEIS) DE 12.000 
BTU’S E 01 (UM) DE 9.000 BTU’S, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO – Interessado: Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros. 
Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 27/08/13 às 9:00 horas na sala de reunião da 
Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 2. 
Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e 
fones (14) 3235-1287, 3235-1357 ou 3235-1437 até o dia 26/08/13, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 312/13 - Processo n.º 
25.967/13 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 108/13 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 9.740 (NOVE MIL, SETECENTAS 
E QUARENTA) UNIDADES DE CD-R, 8.682 (OITO MIL, SEISCENTAS E OITENTA E DUAS) 
UNIDADES DE CD-RW, 1.369 (UM MIL, TREZENTAS E SESSENTA E NOVE) UNIDADES DE 
MOUSE, 1.207 (UM MIL, DUZENTAS E SETE) UNIDADES DE TECLADO E 9.100 (NOVE MIL 
E CEM) UNIDADES DE DVD-R – Interessados: DAE, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros e 
Secretarias Municipais. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havida foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira em 09/08/2013 e Homologada pelo 
Secretário de Administração em 12/08/2013 conforme abaixo:
LOTE 01 – CD-R, CD-RW E DVD-R

Empresa: E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS. Total arrematado R$ 35.985,08

Item Qtd. 
Estim. Unid. Especificações mínimas Marca R$ 

Unitário

01 9.740 Unid.
CD-R, disco virgem p/ gravação, 700 mb, 
80 minutos, velocidade de gravação de 48x, 
lacrado com cx.     

Elgin 0,98

02 8.682 Unid.
CD-RW, disco virgem, regravável, 700 mb, 80 
mi., velocidade de gravação de 12x. lacrado 
com cx.  

Elgin 1,84

03 9.100 Unid. DVD-R gravável 4.7 gb. Elgin 1,15

LOTE 02 – MOUSE E TECLADO 
Empresa: SULMATEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME. Total 
arrematado R$ 33.628,04

Item Qtd. 
Estim. Unid. Especificações mínimas Marca/ 

Modelo
R$ 

Unitário

01 1.369 Unid.

Mouse com as seguintes características 
mínimas: tecnologia óptica, conexão USB, 
resolução 400 dpi, taxa de imagem de 1500 
frames por segundo, dispositivo de rolagem 
scroll, 02 botões, cor “preto”, compatibilidade 
Windows Vista e XP, garantia 36 meses. 
Características a serem comprovadas através 
de catálogo anexo à proposta eletrônica.

Hardline 
FM-03 8,50

02 1.207 Unid.

Teclado com as seguintes características 
mínimas: conexão USB; layout abnt2, 
botão “iniciar” do Windows cor “preto”, 
compatibilidade Windows Vista e XP, garantia 
36 meses. Características a serem comprovadas 
através de catálogo anexo à proposta eletrônica.

Leadership 
8486 18,22

Bauru, 14/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 362/13 – Processo n.º 29.579/13 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 128/13 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO SENDO: 16 (DEZESSEIS) ROUPAS DE NEOPRENE, 16 
(DEZESSEIS) PARES DE NADADEIRA FECHADA, 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE SNORKEL 
E 16 (DEZESSEIS) MÁSCARAS TIPO “LENTE ÚNICA”– Interessado: Corpo de Bombeiros. Data 
do Recebimento das propostas: 29/08/13 até às 8h30. Abertura da Sessão: 29/08/13 às 8h30. INICIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/08/13 às 10h. Informações e edital na Secretaria da Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 02 - CEP. 17.014-
500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h das 14h às 18h e fones (14) 3235-1437 ou (14) 3235-1377 ou 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, 
nº da Licitação 498553, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 14/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 30.738/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 117/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de  350 (trezentos e cinqüenta) unidades de coletes tamanho 
G e 50 (cinqüenta) unidades de coletes tamanho GG. Aberto no dia: 05/08/2013 às 08h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 13/08/2013 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
de Saúde em 14/08/2013, às empresas abaixo:
NÁDIA CORREIA DE ALMEIDA LTDA-ME: item 01 – Colete de malha esportiva (Dry Fit- 100% 
poliéster) na cor preta, tamanho G, no valor unitário de: R$ 6,00, totalizando: R$ 2.100,00; item 02 – 
Colete de malha esportiva (Dry Fit- 100% poliéster) na cor preta, tamanho GG, no valor unitário de: R$ 
6,00, totalizando: R$ 300,00. Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 2.400,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 14/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

 Ata de Registro de Preços nº 051/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 056/13 - Processo nº 18.185/13 
– Objeto: aquisição estimada anual de vários equipamentos hospitalares para o Município - Proponentes 
num total de 98 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 11/07/2013 - Contratadas:
CIRÚRGICA MARTOMED – LTDA-EPP.
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INSTRAMED INSUTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MEDICOS  HOSP. S/A
SERCON IND. E COM. DE APAR. MEDICO HOSPITALARES LTDA.
SIEMENS LTDA.
TECMAGEM IND. E COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
Bauru, 14/08/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros  – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 39.292/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de BIPAP e acessórios para cumprimento Mandado Judicial. Informamos 
que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 13/08/2013 à empresa abaixo:
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WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.: Item 01 – BIPAP Sinchrony S/T com Avaps + 
Umidificador Aquecido Remstar Respironics + Circuito Bipap Invasivo Respironics à R$ 11.980,00 – 
Totalizando R$ 11.980,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 11.980,00.
Bauru, 14/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS 
DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PROCESSO Nº. 52.686/12 – PP 183/12 – 
RP 286/12
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA - ME.
Item 01 – Veículos de passeio, com Serviço de lavagem completa: Lavagem completa com cera, pretinho, 
sem lavagem do motor, com aspiração interna, com limpeza das portas, painel, carpete e porta malas, sem 
lavagem de bancos, somente higienização e impermeabilização dos mesmos, à R$ 30,47 unitário; 
Item 02  - Veículos tipo passeio, com Serviço de lavagem externa: Lavagem externa completa com cera, 
pretinho, sem lavagem do motor, á R$ 21,24 unitário;
Item 03 – Veículos tipo Utilitários, com Serviço de lavagem completa: Lavagem completa com cera, 
pretinho, sem lavagem do motor, com aspiração interna, com limpeza das portas, painel, carpete e porta 
malas, sem lavagem de bancos, somente higienização e impermeabilização dos mesmos, à R$ 52,63 
unitário; 
Item 04  - Veículos tipo Utilitários, com Serviço de lavagem externa: Lavagem externa completa com cera, 
pretinho, sem lavagem do motor, á R$ 32,32 unitário;
Item 05  - Veículos tipo Ambulância e Odontomóvel, com Serviço de lavagem externa: Lavagem externa 
completa com cera, pretinho, sem lavagem do motor, á R$ 50,79 unitário;
Bauru, 14/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE VÁRIOS 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO – PROCESSO Nº. 10.725/13 – PE 27/13 
– RP 25/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRÚRGICA NEVES LTDA - EPP
Item 20 – Ventilador/Respirador pulmonar microprocessado eletrônico, à R$ 38.500,00 unitário. Marca: 
KTK/ Carmel.
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
Item 14 – Lanterna Clínica, à R$ 9,80 unitário. Marca: Chinkou/ Radiantlit.
Item 15 – Otoscópio de Diagnóstico 2,5 V, à R$ 259,42 unitário. Marca: MD/ OMNI3000.
Item 16 – Oxímetro de pulso portátil, à R$ 1.300,00 unitário. Marca: Rossmax/ SA210.
Item 18 – Reanimador pulmonar manual (AMBÚ) Adulto, à R$ 301,50 unitário. Marca: MD.
Item 19 – Reanimador pulmonar manual (AMBÚ) Neonatal, à R$ 598,00 unitário. Marca: AMBU/ Mark 
IV Baby.
GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Item 01 - Aspirador cirúrgico portátil de secreção, à R$ 1.623,75 unitário. Marca: Nevoni/ 14014POC.
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Item 05 - Comadre Inoxidável, à R$ 86,25 unitário. Marca: Fami-Itá/ Ref. 1425.
Item 06 - Papagaio Inoxidável, à R$ 49,70 unitário. Marca: Fami-Itá/ Ref. 1410.
MHMB DALFRÉ - EPP
Item 02 - Balança Antropométrica, capacidade para 200 kg, à R$ 644,50 unitário. Marca: Welmy/ 104-A.
Item 03 - Cadeira de Rodas c/ apoio de braços removíveis, à R$ 960,00 unitário. Marca: Jaguaribe/ 1016A.
Bauru, 14/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 20 
(VINTE) APARELHOS DE DVD, 20 (VINTE) TELEVISORES, 20 (VINTE) FOGÕES, 10 (DEZ) 
FORNO MICROONDAS, 20 (VINTE) REFRIGERADORES, 10 (DEZ) FRIGOBARES, 30 (TRINTA) 
APARELHOS GPS, 10 (DEZ) FREEZERES HORIZONTAIS, 10 (DEZ) FREEZERES VERTICAIS E 
05 (CINCO) ENCERADEIRAS – PROCESSO Nº. 14.835/13 – PE 41/13 – RP 42/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP
Item 10 - Enceradeira industrial, motor elétrico de 1,0 hp, à R$ 1.020,00 unitário. Marca: Crismar/ 
Allclean A-35.
MASTER AUCTION COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME
Item 05 – Refrigerador min. 330 litros e máx. de 350lts, à R$ 1.036,00 unitário. Marca: Consul/ CRB39.
Item 06 – Refrigerador compacto (frigobar) capacidade mínima de 80L e máxima 122L, à R$ 568,00 
unitário. Marca: Consul/ CRC08.
Item 07 – Freezer horizontal na cor branco, capacidade mínima para 300 litros, à R$ 1.130,00 unitário. 
Marca: Consul/ CHA31C.
Item 08 – Freezer vertical capacidade mínima de armazenamento de 220 litros, à R$ 1.700,00 unitário. 
Marca: Brastemp/ BVR28GB.
MHMB DALFRÉ - EPP
Item 01 - Aparelho de DVD, à R$ 90,00 unitário. Marca: Multitoc/ Slim.
Item 02 - Televisor de no mínimo 32”, tela tipo LCD com entrada USB, à R$ 909,95 unitário. Marca: CCE/ 
C320.
VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME
Item 03 - Fogão de piso 04 bocas, cor branca, à R$ 349,50 unitário. Marca: Consul/ CF 150.
Item 04 - Forno Micro-ondas, capacidade mínima 32 litros, à R$ 600,00 unitário. Marca: Brastemp/ 
BMX40 Inox.
Item 09 - Aparelho GPS portátil, monitor de 4,3 polegadas; com cabo USB, à R$ 228,33 unitário. Marca: 
Aquarius/ Guia Quatro Rodas 4.3” Slim mod. MTC 4310.
Bauru, 14/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 515 
(QUINHENTOS E QUINZE) BOTINAS UNISSEX PARA O MUNICÍPIO – PROCESSO Nº. 14.835/13 
– PE 41/13 – RP 42/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA - EPP
Itens 01 á 13 - Calçado de segurança tipo botina unissex; Numerações: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 e 45; confeccionada em couro hidrofugado, à R$ 51,26 o par. Marca: Bompel.
Item 14 - Calçado de segurança tipo botina unissex; numeração: 46; confeccionada em couro hidrofugado, 
á R$ 51,37 o par. Marca: Bompel.
Bauru, 14/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA COM 
ARMA NÃO LETAL COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE ALARMES DE 
MONITORAMENTO E CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.  - PROCESSO 32.768/12 – PE 101/12 – RP 159/12.
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROSEG SEGURANÇA E VIGILâNCIA LTDA.
Item 01 – Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) 24 horas, á R$ 487,03 unitário/
posto;
Item 02 – Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) 44 horas semanais, á R$ 
152,92 unitário/posto;
Item 03 – Monitoramento de sistema de alarme, á R$ 127,93 unitário;
Item 04 – Monitoramento de sistema por câmera / gravação, á R$ 301,00 unitário;
Item 05 – Fornecimento e instalação de sistema de alarme monitorado por Unidade de Saúde, á R$ 2.883,59 
unitário;
Item 06 – Fornecimento e instalação de sistema de Câmeras de Monitoramento por Unidade de Saúde, á 
R$ 6.972,46 unitário.
Bauru, 14/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 02/2013
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, contratará empresa para 
prestação de serviços de locação de 01 (uma) máquina envelopadora, nova, sem uso, não recondicionada e 
em linha de produção, com manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de todas as peças, 
partes ou componentes necessários, bem como os suprimentos (04 kg de cola por mês),  exceto papel, para 
uso na sede da COHAB BAURU, conforme discriminado no anexo I do edital. Edital disponível em www.
cohabbauru.com.br . Data do certame: 30 de agosto de 2013, às 14:30h, na Sala de Reuniões da sede 
da COHAB BAURU, situada à Avenida Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, Bauru/SP. Dúvidas: 
14.3235.9209, licitacao@cohabbauru.com.br , Cleber Speri, Membro CPLJ

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LECOM TECNOLOGIA S/A
OBJETO: Prestação de Serviço e Manutenção e Suporte Técnico em Servidor Internet/WEB/E-mail/
PROXI/Página Web/Firewall e Roteamento TCP/IP;
PROCESSO: PI -1613, de 05/06/2013;
VALOR: R$ 424,84 por mês;
VIGÊNCIA: 12 meses.
Assinatura: 26/06/2013.
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DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

EDITAL Nº 013/2013 – PROCESSO SELETIVO
ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, através da Divisão Administrativa/Serviço de Recursos 
Humanos, por determinação do Presidente do Conselho Administrativo – Sr. Giasone Albuquerque Candia, torna público 
a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Processo Seletivo para o credenciamento de Estagiários de 
Ensino Médio, Ensino Técnico em Química e Ensino Superior em: Administração, Direito, Química, Engenharia 
Civil e Engenharia Elétrica, conforme estabelecido pela Lei Federal nº. 11788 de 25 de setembro de 2008, pela Lei 
Municipal nº. 5709 de 23 de janeiro de 2009, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 10994 de 23 de julho de 2009, 
pela Lei Municipal nº. 5745 de 27 de maio de 2009 e demais legislações pertinentes ao estágio.

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a ocorrer e é relativo à atividade 
de estágio curricular não obrigatório e remunerado, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto 
neste Edital.
2. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo II, integrarão 
o Cadastro de Reserva, com apenas expectativa de direito à contratação dentro do prazo de validade do Processo Seletivo 
regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação.
3. A jornada de estágio será de 20 (vinte) horas semanais, e receberão em torno de R$ 233,60 (duzentos e trinta e três reais 
e sessenta centavos) mensais, sendo o valor da hora R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos) conforme Lei Municipal 
nº 6341/2013, com direito à título de benefício: Vale Compras no valor de R$ 176,66 (cento e setenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos) e Vale Transporte. 

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS:
Área Vagas Escolaridade/Pré-Requisitos

Administrativa
(Ensino Médio) 4 Estar comprovadamente frequentando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, ter 

noções de Informática.

Química 2 Estar comprovadamente frequentando o 1º ou 2º semestre do Ensino 
Técnico em Química ou a partir do 2º ano do Ensino Superior em Química

Administração 9 Ensino Superior em Administração ou Gestão Pública – A partir do 2º ano
Direito 4 Ensino Superior na área – A partir do 3º ano
Engenharia Civil 1 Ensino Superior na área – A partir do 2º ano
Engenharia 
Elétrica 1 Ensino Superior na área – A partir do 2º ano

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
 1. Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de que sua contratação ficará condicionada ao preenchimento das 
condições necessárias abaixo descritas:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) Possuir no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade na data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 
(idade mínima estabelecida pelo inciso XXXIII contido no art. 7º da Constituição Federal de 1988 e alterada 
pela Emenda Constitucional número 20 de 15 de dezembro de 1998);
c) Estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais (para maiores de 18 anos);
e) Não ter sido estagiário do DAE-Bauru;
f) Estar matriculado em Escola ou Unidade de Ensino Superior manifestamente interessada em manter/firmar 
convênio para a consecução de estágio não obrigatório de seus alunos;
g) Possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II deste Edital;
h) Residir no Município de Bauru/SP, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e 
nº. 5.805/09, ou em local que não interfira no horário da atividade de estágio. Quaisquer situações que venham 
a diferir destes dispostos no edital, ficam de inteira responsabilidade do candidato o deslocamento.

2. O candidato convocado que, na data de sua contratação não reunir todos os requisitos enumerados no item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de inscrever-se somente após tomar 
conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos para o Processo Seletivo.
3. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 16/08/2013 às 16 horas de 23/08/2013, exclusivamente pela 
internet, mediante preenchimento da ficha de inscrição localizada na área CONCURSOS PÚBLICOS NO DAE do site: 
www.daebauru.sp.gov.br. 
4. Taxa de Inscrição: Isento.
5. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.
6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços públicos como 
o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua 
Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a 
Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas 
são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
7. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se ao 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher o documento 
oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
8. O candidato deverá, no ato da inscrição, optar por uma única área, tendo em vista que as provas serão realizadas no 
mesmo horário.
9. A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, prova ou termo de compromisso do candidato, desde que seja verificada 
falsidade de declarações ou irregularidades na prova, documentos e pré-requisitos.
10. O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as exigências 
deste Edital.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO III 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo VI – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO VI – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o Processo 
Seletivo para estagiários, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Processo Seletivo.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do estágio, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal 
nº. 3.298/99, participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo IV, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação da vaga a que está concorrendo 
no Processo Seletivo, conforme modelo previsto no ANEXO IV, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do 
término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, 
informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo 
do ANEXO V.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
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12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com 
as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Processo 
Seletivo ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita 
observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPITULO VII – DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO:
O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por uma Prova Objetiva, 
contendo:

Grupo
1

Administrativo (Ensino Médio)
Química
Administração

	 15 questões de Língua Portuguesa;
	 15 questões de Matemática;
	 10 questões de Conhecimentos Gerais e 

Atualidades.

Grupo
2

Direito
	 10 questões de Língua Portuguesa;
	 05 questões de Conhecimentos Gerais e 

Atualidades;
	 15 questões de Conhecimentos Específicos.

Grupo
3

Engenharia Civil
Engenharia Elétrica

	 10 questões de Língua Portuguesa;
	 10 questões de Matemática;
	 20 questões de Conhecimentos Específicos.

2. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, 
atribuindo-se 01 (um) ponto a cada questão correta nos grupos 1 e 3, e no grupo 2, a prova objetiva terá caráter eliminatório 
e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, atribuindo-se 01 (um) ponto a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
3. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas 
cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo I, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta.
4. O candidato não habilitado será excluído do Processo Seletivo.

CAPITULO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de nota final e a contratação será feita obedecendo-
se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública, de acordo com sua conveniência 
e oportunidade.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:
Grupo 1
a) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
d) Maior idade.
Grupo 2
a) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
d) Maior idade.
Grupo 3
a) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) Maior idade.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por área 
e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por área, que serão publicadas oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência considerados aptos para 
o exercício do estágio.
5. Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos na perícia 
médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPITULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A prova objetiva será realizada no Município de Bauru e tem data prevista para sua realização em 15 de Setembro de 
2013 (Domingo).

1.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município 
– DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constante do respectivo Edital de Convocação.
3. 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 das provas.

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: Protocolo de 
Inscrição, original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o caso: 
Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou 
Passaporte. Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha.

4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer 
prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Processo Seletivo. 
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações ou 
outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, máquina e 
relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos 
de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, 
gorro, chapéu e óculos de sol.
12. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do Município), 
seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.

13. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 01 (uma) hora do 
inicio da aplicação da prova.
15. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. 

15.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, 
bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
15.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
15.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
15.4. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
15.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
15.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
15.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que 
o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento 
de lacração do envelope com as provas.

16. Da divulgação dos Resultados das Provas constarão apenas os candidatos aprovados para a área para a qual se 
inscreveu.

CAPITULO X – DOS RECURSOS:
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do processo seletivo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Processo Seletivo deverá utilizar o modelo constante no ANEXO 
II – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
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3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como, aquele que não 
apresentar fundamentação e embasamento. 
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente alteradas, 
observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 

CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO, DO TERMO DE COMPROMISSO E PLANO DE ESTÁGIO:
1. A convocação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação e será feita através de publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a apresentação do candidato aprovado.
2. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio, pelo DAE;
c) Recusar a contratação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência);
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos neste Edital. 

3. A elaboração do Plano de Estágio e a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio ficarão condicionadas à existência 
do Termo de Convênio entre o Departamento de Água e Esgoto e a Escola/Unidade de Ensino Superior que o candidato 
declarar-se vinculado, bem como a apresentação dos documentos que comprovem os pré-requisitos exigidos para a 
inscrição no Capítulo III deste Edital, e outros documentos que se julgar necessário.
4. O Departamento de Água e Esgoto não se responsabiliza pelos casos em que a Escola/Unidade de Ensino Superior não 
manifestar interesse em assinar ou manter Termo de Convênio para a realização de estágio dos seus alunos.
5. A inexistência de Termo de Convênio entre o Departamento de Água e Esgoto e a Escola/Unidade de Ensino Superior é 
fator de impedimento para a assinatura de Termo de Compromisso de estágio e posterior realização de estágio no âmbito 
da empresa.
6. A não apresentação dos documentos dentro do prazo estabelecido para o candidato ou o desinteresse da Escola/Unidade 
de Ensino Superior em firmar/manter convênio para a realização de estágio, implicará na perda do direito à vaga, sendo que, 
o Serviço de Recursos Humanos, providenciará a convocação do próximo candidato, respeitando a ordem de classificação.

CAPITULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
2. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer do processo 
de seleção, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do 
Processo Seletivo.
3. O prazo de validade do processo será de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do processo de seleção para 
credenciamento, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE.
4. A cada início de semestre letivo, o estagiário deverá apresentar ao Serviço de Recursos Humanos, a declaração de 
matrícula atualizada da Unidade Escolar, citando inclusive o seu aproveitamento no semestre anterior.
5. Não havendo aproveitamento de no mínimo 75% das matérias cursadas, o estagiário, terá o termo de compromisso de 
estágio rescindido automaticamente.
6. O prazo de validade do termo de compromisso se dará conforme o disposto na Lei Federal nº. 11788 de 25 de setembro 
de 2008 e nas Leis Municipais nº. 5709 de 23 de janeiro de 2009, 5745 de 27 de maio de 2009 e o Decreto nº. 10994 de 23 
de julho de 2009 e respectivas regulamentações.
7. Os atos relativos ao processo de seleção serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, e estarão disponíveis 
na internet pelo endereço – www.daebauru.sp.gov.br, não se aceitando justificativa para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados.
8. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. O DAE 
reserva-se o direito de proceder às contratações, em número que atendam ao interesse e as necessidades do serviço, de 
acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital.
9. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Processo Seletivo. 
10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOM e no site: 
www.daebauru.sp.gov.br. 
11. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da prova neste Processo Seletivo. 
12. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Processo Seletivo, sendo a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Processo Seletivo, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificado falsidade de declarações e documentos ou ainda 
irregularidades no Certame.
15. O candidato será considerado desistente e excluído do Processo Seletivo quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
16. Não serão dadas informações por telefone ou e-mail a respeito do posicionamento do candidato ou outras informações 
acerca do Processo Seletivo em questão, uma vez que todas as informações pertinentes ao certame estarão disponíveis na 
internet, no site do DAE (www.daebauru.sp.gov.br), bem como no Diário Oficial do Município de Bauru que se encontra 
disponível para consulta na Prefeitura Municipal de Bauru ou no site (www.bauru.sp.gov.br). 
17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 294/2013.
Bauru, 19 de Julho de 2013. 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa
Interpretação de textos; Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; Artigo; Divisão Silábica; Acentuação 
Gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Estrutura, formação e significados de palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 
emprego e colocação; verbos: tempo, modo e vozes; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Figuras 
de Linguagem; Sintaxe. 

Matemática 
Operações fundamentais; conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais. Irracionais e reais; Operações com 
frações; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; juros simples; Equação de 1º e 2º grau; 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema; Noções de geometria: formas, perímetro, área e volume.
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Acontecimentos políticos, econômicos, sociais, culturais, de cidadania e meio ambiente, ocorridos a partir de janeiro 
de 2013.
Conhecimentos Específicos – Direito
I. DIREITO CONSTITUCIONAL
a. Dos Princípios Fundamentais;
b. Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
c. Da Administração Pública e Servidores Públicos;
d. Princípios Constitucionais administrativos.
II. DIREITO ADMINISTRATIVO
a. Conceito, fonte e interpretação;
b. Princípios da Administração Pública;
c. Administração Pública Direta (órgãos públicos: conceito e espécies/classificação) e Indireta. Autarquias. 
Fundações Públicas. Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas;
d. Licitações públicas.
III. DIREITO CIVIL
a. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB;
b. Parte Geral do Direito Civil (Das pessoas. Dos bens. Dos fatos Jurídicos);
c. Dos contratos em geral.
IV. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
a. Princípios gerais do direito processual;
b. Jurisdição, ação e processo.
V. EXECUÇÃO FISCAL
a. Da Lei Federal 6.830/80.
Conhecimentos Específicos - Engenharia Civil e Engenharia Elétrica
Meio ambiente; Limite; Derivada; Integral Simples; Probabilidade; Progressões Aritmética e Geométrica; Física: Medição 
(Análise de gráficos e unidades), Movimento Retilíneo (Estudo dos movimentos em uma dimensão, equação da cinemática 
e queda livre), Vetores (Álgebra vetorial, vetores e leis da física), Cinemática (Movimento em duas e três dimensões, 
estudo do movimento no plano e movimento circular), Dinâmica de uma partícula (Leis de Newton e aplicação das leis 
de Newton).

ANEXO II – MODELO DE RECURSO
à Comissão do Processo Seletivo para credenciamento de ESTAGIÁRIOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO PARA 
CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ___
_____________________________, residente à R./Av. ____________________________________________________
_______, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 Embasamento: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO III – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão do Processo Seletivo para credenciamento de ESTAGIÁRIOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO PARA 
CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número __
______________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V – DAS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, do Edital 013/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de ESTAGIÁRIO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ____________________
____________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo 
com o Capítulo VI do Edital 013/2013.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo VI - DA PARTICIPAÇÃO 



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 15 DE AGOSTO DE 2.013

DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 013/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada pelo artigo  70, do 
Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________________________

EDITAL Nº. 014/2013 - CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para o 
provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para o cargo de 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA 
JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados dentro do 
prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo G, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 

1.663,85 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 

horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino médio completo e nível Técnico Profissionalizante em Segurança do Trabalho.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições (descrição 
sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado subordinado 
ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao 

Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei 
nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve 
realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições 
essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  em  conta  
corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 
horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, 
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições. 
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de 
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, 
para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao DAE o direito 
de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 

encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.
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CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 2006, ficarão 
isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente 
ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº. 
3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do 
término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, 
informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo 
do ANEXO VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional, 
e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas pelos 
seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 
1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) 
candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
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13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) no período da 
manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município 
– DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação divulgada, 
para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato deverá entrar 
em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de 
questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a 
Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não poderão se 
retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.
sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual 
se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por 
cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência considerados aptos para 
o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos na perícia 

médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante no ANEXO III 
– MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente alteradas, 
observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos preconizados 
neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das Disposições 
Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como 
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a 
exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo II – 
Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. O DAE 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial de 
Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato aprovado deverá 
requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de declarações e documentos ou ainda 
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irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 334/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando 
riscos e causas de acidentes, bem como analisar esquemas de prevenção, minimizando riscos, para garantir a integridade 
dos servidores. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do supervisor imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; 
Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples 
e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples 
e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos.
Conhecimentos Específicos: Normas Regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978:

•	 NR-1: Disposições gerais;
•	 NR-2: Inspeção prévia;
•	 NR-3: Embargo ou interdição;
•	 NR-4: Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;
•	 NR-5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
•	 NR-6: Equipamento de Proteção Individual – EPI;
•	 NR-7: Programa de controle médico de saúde ocupacional;
•	 NR-8: Edificações;
•	 NR-9: Programa de prevenção de riscos ambientais;
•	 NR-10: Instalações e serviços em eletricidade;
•	 NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
•	 NR-12: Máquinas e equipamentos;
•	 NR-13: Caldeiras e vasos de pressão;
•	 NR-14: Fornos;
•	 NR-15: Atividades e operações insalubres;
•	 NR-16: Atividades e operações perigosas;
•	 NR-17: Ergonomia;
•	 NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
•	 NR-19: Explosivos;
•	 NR-20: Líquidos combustíveis e inflamáveis;
•	 NR-21: Trabalho a céu aberto;
•	 NR-23: Proteção contra incêndio;
•	 NR-24: Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;
•	 NR-25: Resíduos industriais;
•	 NR-26: Sinalização de Segurança;
•	 NR-28: Fiscalização e penalidades;
•	 NR-29: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário;
•	 NR-30: Segurança e saúde no trabalho aquaviário;
•	 NR-31: Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura;
•	 NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;
•	 NR-33: Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;
•	 NR-34: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval;
•	 NR 35: Trabalho em Altura.

BIBLIOGRAFIA: Manuais de Legislação Atlas: Segurança e Medicina do Trabalho - Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 
1977 – Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _________________
_______________, residente à R./Av. ___________________________________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 Embasamento: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _____________________
___________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 014/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ____________________
____________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo 
com o Capítulo V do Edital 014/2013.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 014/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada pelo artigo  70, do 
Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
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Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 015/2013 - CONCURSO PÚBLICO
ANALISTA CONTÁBIL

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para o 
provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para o cargo de 
ANALISTA CONTÁBIL. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA 
JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados dentro do 
prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: ANALISTA CONTÁBIL
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo J, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 

3.066,86 (três mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 

horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro profissional no conselho de classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições (descrição 
sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado subordinado 
ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei 
nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve 
realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições 
essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro profissional no conselho de classe, 
emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) 
e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  em  conta  
corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 
horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, 
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições. 
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de 
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, 

para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao DAE o direito 
de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 

encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 2006, ficarão 
isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente 
ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº. 
3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
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Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua 
prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do ANEXO VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional, 
e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas pelos 
seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (quarenta) questões.

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 
1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.

4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) 
candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) no período da 
manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município 
– DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação divulgada, 
para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato deverá entrar 
em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de 
questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
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14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a 
Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não poderão se 
retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.
sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual 
se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por 
cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência considerados aptos para 
o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos na perícia 
médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante no ANEXO III 
– MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente alteradas, 
observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos preconizados 
neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das Disposições 
Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como 
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a 
exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 do Capítulo 

II – Das Inscrições.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo II – 
Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. O DAE 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial de 
Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato aprovado deverá 
requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de declarações e documentos ou ainda 
irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 333/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ANALISTA CONTÁBIL: Supervisionar, coordenar, executar serviços inerentes à contabilidade geral do DAE junto 
aos órgãos competentes, administrar tributos do Departamento, além de registrar e controlar fatos contábeis e preparar 
declarações ao fisco. Elaborar demonstrações contábeis e prestar consultoria e auditoria, informações gerenciais e outras 
atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; 
Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples 
e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações de razões e 
proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas direta e inversamente 
proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três 
simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e descontos simples e compostos. Resoluções de 
situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Funções: conceitos e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º 
grau; Noções de estatística: distribuição de frequência, médias, medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.
Conhecimentos Específicos: Patrimônio; Ativo Passivo; Balanço Patrimonial; Demonstrativo de Resultados; Contas 
contábeis; Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; Método das Partidas Dobradas; Livros Contábeis; Balancete de 
Verificação; Contas Patrimoniais; Estoques; Métodos de Custos; Operações com Mercadorias (Impostos); Depreciação; Fluxo 
de Caixa; Análise das demonstrações financeiras.
Bibliografia: 

•	 ASSAF NETO, ALEXANDRE. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo:Atlas, 2007;
•	 CREPALDI, CONTABILIDADE GERENCIAL, Teoria e pratica. 5 ed. São Paulo:Altas, 2011;
•	 FRANCO, H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997;
•	 IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998;
•	 MORANTE, Antonio Salvador, Análise das demonstrações financeiras: aspectos contábeis da demonstração 

de resultado e do balanço patrimonial. 2 ed. – São Paulo:Atlas, 2009;
•	 RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 1997.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _________________
_______________, residente à R./Av. ___________________________________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 Embasamento: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _____________________
___________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 015/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ____________________
____________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo 
com o Capítulo V do Edital 015/2013.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 015/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada pelo artigo  70, do 
Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal

D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 016/2013 - CONCURSO PÚBLICO 
MÉDICO DO TRABALHO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para o 
provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para o cargo de 
MÉDICO DO TRABALHO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA 
JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados dentro do 
prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: MÉDICO DO TRABALHO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo L, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 

3.805,26 (três mil, oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário 

estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino superior completo em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho; Registro profissional 
em Conselho de Medicina, conforme Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 e o Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 
1958.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições (descrição 
sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado subordinado 
ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei 
nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve 
realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições 
essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Ensino superior completo em Medicina com 
especialização em Medicina do Trabalho; Registro profissional em Conselho de Medicina, conforme Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957 e o Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, emitidos por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos 
comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  em  conta  
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corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 
horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, 
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições. 
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de 
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, 
para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao DAE o direito 
de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 

encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 2006, ficarão 
isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente 
ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 

Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº. 
3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua 
prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do ANEXO VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional, 
e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto na modalidade Prova e Títulos, de caráter eliminatório 
e classificatório, nos termos abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas pelos 
seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 
1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – ANÁLISE DE TÍTULOS, de caráter classificatório. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Análise de Títulos, todos os candidatos habilitados na 
Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.2. A análise de títulos será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

1.2.2.1. a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos 
deverão ser entregues na data, horário e local a ser publicado no Diário Oficial do 
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Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
1.2.2.2. no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio 
fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, no qual identificará a quantidade de Títulos 
apresentados;
1.2.2.3. as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório 
ou Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
1.2.2.4. após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou 
complementações, em qualquer tempo;
1.2.2.5. os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no 
item 1.2.2.1. deste capítulo;
1.2.2.6. o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos 
Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, e as 
respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada 
através da Portaria nº 335/2013.
1.2.2.7. serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente registrado no 
órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente registrado no 
órgão competente.

2,0 
pontos

2,0 
pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula em qualquer área 
médica.
Obs.: os títulos de especialização, que forem 
utilizados como pré-requisito para investidura no 
cargo aqui pleiteado, conforme consta no Item 3 do 
Capítulo I, NÃO SERÃO pontuados para efeito de 
análise de títulos. Portanto, o candidato que possuir 
outros títulos deverá, além de apresentar o título 
do pré-requisito, conforme Item 3 do Capítulo I, 
apresentar outros que julgar necessário para fins de 
pontuação.

1,0 ponto 2,0 
pontos

Artigo Publicado
Artigo Publicado em qualquer área Médica, 
publicado nos últimos 10 (dez) anos, retroativos a 
data da prova objetiva.

0,5 ponto 1,5 
pontos

Participação em 
Congresso / Jornada

Participação em Congresso/Jornada em qualquer 
área Médica participados e concluídos nos últimos 
5 (cinco) anos, retroativos a data da prova objetiva.

0,5 ponto 1,5 
pontos

1.2.2.8. as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão 
ser convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos 
congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
1.2.2.9. não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 1.2;
1.2.2.10. a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será 
igual a 10 (dez) pontos;
1.2.2.11. os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, 
serão somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva;
1.2.2.12. sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser 
excluído do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade 
na obtenção dos Títulos apresentados;
1.2.2.13. a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações 
pertinentes aos títulos e ou documentos apresentados.

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não convocados para 
a prova de títulos) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.

4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) 
candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) no período da 
manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município 
– DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação divulgada, 
para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato deverá entrar 
em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de 
questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
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14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a 
Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não poderão se 
retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.
sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
DA ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Análise de Títulos será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.sp.gov.br, e 
acontecerá em data e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. Na ocasião da Análise de Títulos os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar as cópias autenticadas em Cartório 
ou Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais.
18. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA PRESTAÇÃO 
DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
19. Para a apresentação na Análise de Títulos, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item 1.2. 
e subitens do Capítulo VI – Da Prova, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva e a pontuação obtida com os Títulos apresentados.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa

d) que obtiver maior pontuação de Títulos; 
 e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por 
cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência considerados aptos para 
o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos na perícia 
médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante no ANEXO III 
– MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente alteradas, 
observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos preconizados 
neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das Disposições 
Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como 
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a 
exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo II – 
Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. O DAE 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial de 
Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato aprovado deverá 
requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificada falsidade de declarações e documentos ou ainda 
irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 335/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MÉDICO DO TRABALHO: Realizar exames médicos pré-admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim 
como elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, a fim de 
garantir os padrões de higiene e segurança do trabalho.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. 
Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração 
e período (simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, 
Figuras de linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Conhecimentos Específicos: Acidentes de Trabalho: ocorrência, análise e prevenção; Doenças relacionadas ao trabalho, 
doenças do trabalho, doenças profissionais; Lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho; Acidentes do trabalho e 
legislação previdenciária.
BIBLIOGRAFIA:

1. Livro “Patologia do Trabalho” organizado pelo Professor René Mendes (última edição de 2003, em dois 
volumes);

2. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR7, NR9, NR15 e NR17. Disponível em: www.mte.
org.br;

3. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA: Código de processo ético-profissional para os Conselhos de Medicina: 
crimes médicos, transplantes, direito de internação, publicação médica. Supervisão editorial Jair Lot Vieira – 
Bauru, SP: EDIPRO, 1993. Capítulo I (pág 12) à Capítulo XIV (pág.25).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
ão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _________________
_______________, residente à R./Av. ___________________________________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_____________________. 
 Embasamento: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _____________________
___________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 016/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ____________________
____________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo 
com o Capítulo V do Edital 016/2013.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 016/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada pelo artigo  70, do 
Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 017/2013 - CONCURSO PÚBLICO
PSICÓLOGO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para o 
provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para o cargo de 
PSICÓLOGO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA 
JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados dentro do 
prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: PSICÓLOGO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo I, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 

2.745,09 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 

horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior completo em Psicologia e registro profissional no conselho de classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições (descrição 
sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado subordinado 
ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei 
nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve 
realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições 
essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Psicologia e registro profissional no conselho de classe, emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  em  conta  
corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 
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horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, 
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições. 
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de 
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, 
para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao DAE o direito 
de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 

encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 2006, ficarão 
isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente 
ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.

5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº. 
3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua 
prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do ANEXO VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional, 
e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas pelos 
seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 
1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
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4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) 
candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de 
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) no período da 
manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município 
– DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação divulgada, 
para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato deverá entrar 
em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta 

esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de 
questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a 
Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não poderão se 
retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para 
acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.
sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual 
se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa

d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por 
cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência considerados aptos para 
o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos na perícia 
médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante no ANEXO III 
– MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente alteradas, 
observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos preconizados 
neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das Disposições 
Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como 
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
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 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para
avaliação de sua saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência implicará a 
exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 do Capítulo 
II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do Capítulo II – 
Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. O DAE 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial de 
Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato aprovado deverá 
requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de declarações e documentos ou ainda 
irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 336/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PSICÓLOGO: Exercer atividades e prestar assistência no ramo da Psicologia aplicada ao trabalho, como recrutamento, 
seleção, orientação, aconselhamento e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções, tarefas e 
operações típicas das ocupações, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar orientação e diagnósticos. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos 
(destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; 
Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples 
e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Conhecimentos Específicos: 

•	 Fundamentos de Estrutura Organizacional;
•	 Dimensões Básicas de Análise das Organizações;
•	 Comportamento Organizacional;
•	 Cultura organizacional;
•	 Capital Humano;
•	 Sistema de Recursos Humanos;
•	 Recrutamento e seleção – conceitos, bases e técnicas;
•	 Práticas de Seleção;
•	 Descrição e Análise de Cargos;
•	 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
•	 Psicologia Organizacional e do Trabalho – constituição histórica, atuação clássica, área de conhecimento e 

campo de intervenção;
•	 Desenvolvimento da psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil;
•	 Inserção profissional do psicólogo em Organizações e no Trabalho;
•	 Avaliação Psicológica no Brasil: histórico, métodos e instrumentos;
•	 Orientação e Aconselhamento Psicológico nas Organizações;
•	 Código de Ética Profissional e Ética aplicada às relações de trabalho;
•	 Trabalho, subjetividade e saúde psíquica.
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _________________
_______________, residente à R./Av. ___________________________________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 Embasamento: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número _____________________
___________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 017/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ____________________
____________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo 
com o Capítulo V do Edital 017/2013.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 017/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada pelo artigo  70, do 
Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 018/2013 - CONCURSO PÚBLICO 
TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para o 
provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para o cargo de 
TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA 
JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados dentro do 
prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL
Número de Vagas: 02 (duas)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo G, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 

1.663,85 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 

horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino médio completo e nível técnico Ambiental em Gestão Ambiental, Saneamento, Sistemas de 
Saneamento e Meio Ambiente; Registro profissional no Conselho Regional de Química (CRQ); Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria AB ou superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições (descrição 
sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado subordinado 
ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei 
nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade 
de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), 
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve 
realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições 
essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico Ambiental em Gestão Ambiental, Saneamento, 
Sistemas de Saneamento e Meio Ambiente; Registro profissional no Conselho Regional de Química (CRQ), 
emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) 
e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão 
do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou  depósito  comum  em  conta  
corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 
horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, 
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições. 
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de 
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, 
para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao DAE o direito 
de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 

encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 2006, ficarão 
isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente 
ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
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a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 
às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru, 
acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/
Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o período de 
inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, onde 
conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis com a deficiência 
de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº. 
3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, 
observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser cumprido, 
conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua 
prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do ANEXO VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a 
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e 
alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, não poderá 
impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, para verificar se a deficiência 
declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da 
Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral, caso 

obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição funcional, 
e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente justificado e 
comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua 
publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas pelos 
seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 10 (dez) questões;
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 
1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos 
Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de 
Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O 
candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver 
prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença do 
responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do(a) 
candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
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b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) 
no período da manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o 
ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não 
poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
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Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 337/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL: Fiscalizar e orientar lançamentos de efluentes no sistema 
de tratamento de esgoto, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento de legislação ambiental e sanitária, elaborar relatórios de 
atividades. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.
Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.
Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos de poluição dos corpos d’água; Poluentes; Tratamento 
de esgotos e proteção ambiental; Caracterização de qualidade dos esgotos; Fundamentos dos processos 
industriais e grau de tratamento; Contribuição de despejos industriais; Impacto do lançamento de efluentes 
nos corpos receptores; Principais mecanismos de remoção de poluentes no tratamento de esgoto; Análise de 
águas residuárias; Licenciamento ambiental; Lei federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; Lei estadual 
nº 997 de 31 de maio de 1976; Decreto estadual nº8.468 de 8 de setembro de 1976; Decreto estadual 
nº10.755 de 22 de novembro de 1977; Lei municipal nº 4.553 de 08 de junho de 2000; Lei municipal 
nº 5.248 de 12 de maio de 2005; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011; 
Substâncias químicas potencialmente prejudiciais segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005; CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006; 
CONAMA nº 430 de 13 maio de 2011; CONAMA nº 001 de 23 janeiro de 1986; Principais fontes e suas 
consequencias à exposição aos metais pesados; Noções de prevenção de acidentes no trabalho; Uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Fundamentos de ecologia; Química ambiental e sistemas 
de gestão ambiental. Regras básicas de comportamento profissional para o relacionamento diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de 
atuação, conforme descrição do cargo (Anexo I). 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 018/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 018/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 018/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
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A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 019/2013 - CONCURSO PÚBLICO
ATENDENTE

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de ATENDENTE. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: ATENDENTE
Número de Vagas: 06 (seis)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.347,57 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 

dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo. 
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 

Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitidos por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos 
comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
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 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 15 (quinze) questões;
d) Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 (dez) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta 
por cento) de acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova 
conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Informática e 
Conhecimentos Gerais e Atualidades).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
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8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) 
no período da manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o 
ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 

14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, 
não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
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b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com  
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 338/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ATENDENTE: Executar atividades de atendimento ao cliente e público em geral, dando suporte no 
esclarecimento de dúvidas, registro de reclamações, esclarecimento de serviços oferecidos, realização 
de pesquisas, prestação de suporte técnico, cobranças, entre outros auxílios e informações diversas, 
relacionadas com os serviços prestados à população. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 

Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Atualidades políticas, econômicas e sociais, ocorridas a partir de 
janeiro de 2013, divulgados nas mídias impressas e digitais; Cidadania; 

III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de ATENDENTE
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de ATENDENTE
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 019/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de ATENDENTE.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 019/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 019/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
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A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________________________

EDITAL Nº. 020/2013 - CONCURSO PÚBLICO
BIÓLOGO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de BIÓLOGO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: BIÓLOGO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo K, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 

2013: R$ 3.270,69 (três mil, duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 

dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior completo em Biologia e registro profissional no conselho de classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 

em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em Biologia e registro profissional 
no conselho de classe, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura 
do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (18/09/2013) - Atenção para o horário bancário.
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CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (18/09/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 10 (dez) questões;
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta 
por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes 
da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, 
Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. 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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
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5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 13 DE OUTUBRO DE 2013 (domingo) 
no período da manhã.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o 
ocorrido. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 

é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não 
poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 

f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
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 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – Das 
Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para

avaliação de sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 339/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

BIÓLOGO: Estudar e desenvolver pesquisas biológicas e inventariar biodiversidade em todas as fases do 
sistema de tratamento de esgoto. Manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. 
Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, realizando análises para acompanhamento 
de qualidade relacionado ao sistema de tratamento de esgoto. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 

intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Funções: conceitos e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º grau; Noções de estatística: distribuição 
de frequência, médias, medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.
Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.
Conhecimentos Específicos: 
1. ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

1.1. Leis Ambientais para a Preservação dos Recursos Hídricos;
1.2. Legislação CONAMA 357/2005 – Qualidade da Água;
1.3. Legislação CONAMA 430/2011 – Padrões de emissão de efluentes.

2. MANEJO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS
3. VARIÁVEIS FISICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA: INFLUÊNCIAS NAS VARIÁVEIS 

BIOLÓGICAS
3.1. Luz e Temperatura da Água: suas influências no Metabolismo dos Sistemas Aquáticos 

Continentais Lóticos e Lênticos (Fotossíntese e Respiração);
3.2. Potencial hidrogeniônico (pH) e concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) na água: 

influências sobre os organismos aquáticos (limites e adaptações);
3.3. Ciclos Biogeoquímicos em sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
3.4. Concentração de nutrientes na água de sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos: 

influência na Condutividade Elétrica da água, na diversidade de algas aquáticas - microscópicas 
e macroscópicas – e sobre as macrófitas aquáticas;

3.5. Poluição orgânica nos sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos e eutrofização: 
consequências em curto, médio e longo prazo. 

4. EXPRESSÃO DAS VARIAÇÕES AMBIENTAIS: BIODIVERSIDADE EM SISTEMAS 
AQUÁTICOS CONTINENTAIS 
4.1. Eutrofização e Florações Algais: conseqüências;
4.2. Toxinas Algais (Cianobactérias);
4.3. Planejamento e técnicas específicas de amostragem em Limnologia (Ecologia Aquática): 

sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos plâncton e bentos;
4.4. Estereomicroscopia: análises qualitativa e quantitativa de macro e de microinvertebrados em 

ecossistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
4.5. Técnicas em Microscopia: análises qualitativa e quantitativa de microrganismos planctônicos 

de sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos (microalgas e cianobactérias).
5. USO DE CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE DE 

MICROALGAS (CIANOBACTÉRIAS E CLOROFÍCEAS)
5.1. Cianobactérias: unicelulares, coloniais e filamentosas;
5.2. Clorofíceas;
5.3. Euglenoficeas.

BIBLIOGRAFIA:
ESTEVES, F. de A. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro, RJ: Interciência/FINEP, 1988.
BICUDO, E. de M; BICUDO, D. de C. Amostragem em Limnologia. São Carlos, SP: RiMa, 2004.
FRANCESCHINI, I.M; BURLIGA, A.L.; REVIERS, B. De ; PRADO, J. F. ; RÉZIG, S.H. Algas: uma 
abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.
BOTKIN, D.B. ; KELLER, E.A. Ciência Ambiental: Terra, um planeta vivo. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 
2011. 
BICUDO, E. de M.; BICUDO, R. M. T. Algas das Águas Continentais Brasileiras. São Paulo, SP: 
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências, 1970.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 020/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 020/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 020/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 340/2013-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o Sr.  MARCOS ROBERTO ALBERTI, portador do R.G.nº 20.296.287-8-SSP-
SP, do cargo efetivo de Pedreiro, anteriormente denominado de Pedreiro Padrão, com efeitos retroativos a 
partir do dia 05 de agosto de 2013, de acordo com documento administrativo nº 1027/2013-DAE. 
Bauru, 07 de agosto de 2013.

CONCURSO PÚBLICO
PEDREIRO PADRÃO

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
1. Carlos Eduardo Costa Guimarães, RG 18479562, 2º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 15, 16, 19, 20 e 21 de agosto de 2013,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2124/2012-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Pedreiro Padrão.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 

(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental 8ª série;(original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 

Bela Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 09 de agosto de 2013.

CONCURSO PÚBLICO PARA 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

Sr. Giasone Albuquerque Candia, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de validade do 
Concurso Público para o cargo de Leiturista  e Entregador de Avisos I, Edital nº 002/2011-DAE, realizado 
através do Processo nº 1312/2011-DAE, homologado em 29/08/2011, por mais dois anos a contar de 
28/08/2013, de acordo com o ítem 04 do capítulo XI -Das Disposições Finais do Edital nº 002/2011-DAE.

Bauru, 06 de agosto de 2013
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI N.º 8.666/93.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 15273/2012 -DAE
Concorrência Pública nº 002/2013- DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO E HOMOLOGAÇÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço tubular profundo, com 
fornecimento de equipamento de bombeamento e acessórios, materiais, mão de obra e tudo o mais que 
se faça necessário para que a Unidade de Produção seja entregue em plenas condições de funcionamento, 
denominado Roosevelt III, conforme especificações do anexo I do edital. 

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitação - CPJL:
Notifica os licitantes no certame epigrafado que a empresa Hidrogeo Perfurações Ltdas interpôs recurso. 
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Que não existiu a interposição de contra-razões a esse recurso. Que após detida análise técnica do recurso 
interposto, a CPJL, decidiu ratificar a decisão desclassificação, ante o descumprimento a cláusula décima, 
item 10.1.1, do edital. Nos termos do disposto no art.109, da lei 8.666/93, a CPJL submeteu sua decisão à 
Presidência do DAE, que deciciu pela sua ratificação e a homologou.

A Presidência do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
Homologa a concorrência pública n° 02/2013 e Adjudica à licitante vencedora desse certame nos termos 
da Ata da Sessão de Julgamento, o seu objeto, sendo:

Valor Empresa Adjudicatária
R$ 1.018.060,00  Louis Engenharia e Perfurações Ltda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO COMPLEMENTAR
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) 3235-6165.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 2.117/2.013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 059/2013 - DAE
Notificamos aos interessados que a Sessão Complementar do Pregão marcada para o dia 16/08/2013 às 
09:00 horas,  teve sua data cancelada.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Óleos Lubrificantes diversos; Óleos para motores 
2T, para Retroescavadeiras, para Pá Carregadeira, para Sistema Hidráulico e Mecânica, para Transmissões 
Automáticas e Direção Hidráulica; Graxa e Fluído, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 11.262/2.012 - DAE
Pregão Presencial nº 058R1/2013 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que, a referida licitação teve sua data de abertura 
cancelada.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel celular destinada a efetuar 
ligações externas e comunicação entre os funcionários do DAE, com a cessão de aparelhos de telefone 
celular, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/
SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-
6168. Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.
sp.gov.br. Os editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.
licitacoes-e.com.br, onde se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 11.262/2.012 - DAE
Pregão Presencial nº 058R2/2013 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel celular destinada a efetuar 
ligações externas e comunicação entre os funcionários do DAE, com a cessão de aparelhos de telefone 
celular, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 28/08/2013 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva.
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 2.694/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 083/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP, SWITCH DE REDE e 
STORAGE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 29/08/2013 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva.
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 1.071/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 076/2013 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que tendo em vista a inabilitação de todas as empresas 
participantes, a referida licitação foi julgada fracassada.
Objeto: Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra para instalação dos mesmos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 3.342/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 071/2013 – DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Cimento CP II E 32 Mpª e Cal Hidratada, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 12/08/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Item 01 – 7000 Unid. - Cimento CP II E 32 Mpª, em sacos contendo 50 Kg cada, conforme norma 
ABNT NBR 11578/91.
Valor Unitário: R$ 19,65 Marca: Cauê

1ª Colocada: Cimento Rio Comércio e Representação de Materiais de Construção Ltda.
Valor Total do Ítem: R$ 137.550,00 (Cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinqüenta reais)
Item 02 – 500 Unid. - Cal Hidratada, em sacos de 20 Kg cada, conforme norma ABNT NBR 7175/92.
Valor Unitário: R$ 7,20 Marca: Minercal
1ª Colocada: Raphael Bergamini Pires ME
Valor Total do Ítem: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 10.320/2.012 - DAE
Pregão Eletrônico Registro de Preços n.º 070/2013 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Ferro liso e nervurado para construção, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 12/08/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 – Itens 01 ao 04 – Ferro liso para construção e outros.
Ítem 01 – 1200 - Unid. - Ferro liso para construção, CA 60, bitola 4,2 mm, em barra reta, com 12,00 metros 
de comprimento cada barra.
Valor Unitário: R$ 4,77 Marca: Gerdau
Ítem 02 – 800 Unid. - Ferro nervurado para construção, CA 50, bitola 1/4”, em barra reta, com 12,00 
metros de comprimento cada barra.
Valor Unitário: R$ 11,51 Marca: Gerdau
Ítem 03 – 1300 Unid. - Ferro nervurado para construção, CA 50, bitola 5/16”, em barra reta, com 12,00 
metros de comprimento cada barra.
Valor Unitário: R$ 16,90 Marca: Gerdau
Ítem 04 – 700 Unid. - Ferro nervurado para construção, CA 50, bitola 3/8”, em barra reta, com 12,00 
metros de comprimento cada barra.
Valor Unitário: R$ 24,40 Marca: Gerdau
1ª Colocada: Raphael Bergamini Pires - ME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.654/2.013 - DAE
Pregão Presencial n.º 075/2013 - DAE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 14/08/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 – Ítem 01 – Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 5502/2013 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Simão Veículos Ltda., para Serviços de Revisão anual obrigatória  com fornecimento de peças e 
produtos, das viaturas nº 167 e nº 168 - Caminhão marca Ford Cargo 816S,  desta autarquia.
Valor Total: R$ 1.024,72  (Um mil e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).
Base legal: Art. 24, Inciso XVII da Lei Federal nº8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.097/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 063/2013 – DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Descartável & Cia de Bauru Ltda.
Item 01 – 50 caixa - Álcool: composição – etanol à 70%, cloreto de aquil dimetil benzil amônio e aquileno 
glicol monoaril éter 0,25%, em caixas com 12 frascos de 01 litro cada.
Valor Unitário: R$ 34,44 – Marca/Modelo: Flops
Ítem 05 – 50 Unid. - Fibra sintéticas, unidas com resina a prova de água, impregnada com mineral abrasivo 
para limpeza pesada, medindo 10 cm de largura x 26 cm de comprimento x 1,5 cm de espessura.
Valor Unitário: R$ 1,10 – Marca/Modelo: Ober
Ítem 10 – 75 Fardo - Papel higiênico rolão com a seguinte especificação: 100% fibras naturais celulósicas, 
na cor branca, orifício de encaixe com diâmetro de 6,0 cm, Rolos com 10 cm de largura x 300 metros de 
comprimento cada, acondicionados em fardos com 08 rolos cada.
Valor Unitário: R$ 15,33 – Marca/Modelo: Daypell
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.097/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 063/2013 – DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Ítem 02 – 53 caixa - Detergente neutro: Composição Água desmineralizada, aquil benzeno sulfonato de 
sódio, álcali, lauril éter sulfato de sódio. TEA, amida, sulfato de magnésio, conservante, essência e corante, 
com registro na ANVISA/MS, em caixas com 24 frascos de 500 ml cada.
Valor Unitário: R$ 16,41 – Marca/Modelo: Flops
Ítem 03 – 50 Unid. - Disco verde medindo 410 mm., para enceradeira industrial.
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO
A EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, através de seu Presidente 
Antonio Mondelli Júnior, torna pública a PRORROGAÇÃO do prazo de validade do Processo Seletivo 
(01/2011) para a função de COVEIRO, homologado em 17/08/2011, por mais 02 (dois) anos, até 
17/08/2015.

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR
PRESIDENTE - EMDURB 

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 
003/2013 “COLETOR DE LIXO”, para realização da 1ª FASE – PROVA OBJETIVA, de acordo com as 
seguintes orientações:

Data: 18/08/2013 (Domingo)
Local: EMEF “Santa Maria”
Endereço: Rua Presidente Kennedy, nº 19-97-Vila Cardia – Bauru/SP
Período: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 7h30
Horário de Fechamento dos Portões: 8h00

OBS: Os candidatos abaixo convocados deverão atentar-se às orientações constantes do Edital do Processo 
Seletivo, cláusula 5.2.

SALA 01
Inscrição Nome Candidato
189 ADAO DA COSTA
1 ADILSON DA SILVA
140 ADRIANA CRISTINA QUEIROZ BRUNO
51 ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA
84 ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO

Valor Unitário: R$ 16,20 – Marca/Modelo: Superpro
Ítem 07 – 10 Galão - Cera líquida incolor para pisos, composição química: Emulsão de resina acrílica, 
aditivada com repelente de umidade, anti-derrapantes, reforçador de brilho, equalizadores de espalhamento 
e conservante com rendimento de 80 a 100 m² por litro, com registro na ANVISA/MS, em galão de 05 
litros cada.
Valor Unitário: R$ 39,99 – Marca/Modelo: Tamani
Ítem 09 – 50 Fardo - Papel higiênico: fibras virgens 100% naturais, celulósicas, folhas simples, serrilhadas, 
branca, alta qualidade. Rolos de 30 metros x 10 cm de largura, acondicionados em pacotes com 04 rolos 
cada, em fardo com 16 pacotes cada.
Valor Unitário: R$ 28,52 – Marca/Modelo: Familiar
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.097/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 063/2013 – DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de limpeza, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Ítem 06 – 20 Unid. - Vassoura com pelo sintético com cabo: com base em  madeira ou plástico  resistente, 
com dimensões mínimas de 25 x 4,0 cm. pêlos sintéticos com comprimento mínimo de 4,0 cm e espessura 
média de 5,0 cm, dispostas em no mínimo 05 carreiras de tufos justapostos e homogêneos de modo a 
preencher toda a base, a fixação dos pêlos a base deverá ser firme e resistente. Cabo reto em madeira tratada, 
polida, revestido em plástico com comprimento mínimo de 120 cm.
Valor Unitário: R$ 6,50 – Marca/Modelo: Ideal
Ítem 08 – 40 Galão - Limpa Forno desincrustante com a seguinte composição mínima: Soda cáustica, 
espessante, dióxido de titânio e água em galões de 05 litros cada.
Valor Unitário: R$ 46,00 – Marca/Modelo: Scoth Brite
Ítem 12 – 20 Fardo - Toalha de papel absorvente na cor branca, medindo no mínimo 20x22cm, com picotes, 
em pacotes de 02 rolos cada, em fardos contendo 12 pacotes.
Valor Unitário: R$ 32,00 – Marca/Modelo: Yuri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRETO
82 ALEXANDRE HENRIQUE AZARIAS
114 ALEXSANDER SANTANA 
128 ALISON NUNES SOARES
70 AMINADABE PEREIRA TRINDADE
53 ANDERSON DE OLIVEIRA
8 ANDERSON LAIRSON DOS SANTOS
20 ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA
133 ANDERSON SOARES DE LIMA
16 ANDERSON TEIXEIRA CINTRA
124 ANDRE NUNES SOARES DA SILVA
192 ANTONIO CARLOS BUENO
165 ANTONIO CARLOS DE BARROS ALMEIDA
203 ANTONIO PEREIRA CHAVES
42 ARNALDO APARECIDO BACCI JUNIOR
138 BRUNO BATISTA VICENTIN
45 CARLOS ALBERTO JERONIMO JUNIOR
33 CARLOS ALBERTO MENDES
105 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
155 CARLOS FERNANDO DE CAMPOS VITORINO

SALA 02
Inscrição Nome Candidato
93 CASSIANO ALMEIDA GOMES
18 CHRISTIAN FLORES AMARO DA SILVA
26 CICERO RODRIGUES CHAVE DOS SANTOS
103 CLAUDINEI VIEIRA 
22 CLAUDINO FELIPE JÚNIOR
58 CLAUDIO ALVES FERREIRA
69 CLAUDIO JULIO DA CRUZ SANTOS
141 CLAUDIO PEREIRA
135 CLEBER DE SOUZA NICÁCIO
188 CLEBER REGINALDO DOS SANTOS
47 CLEBERSON BUENO TEIXEIRA
154 CLEBERSON DE JESUS GALVÃO CAETANO
37 CLEITON ARAUJO DE AMARANTE
78 CLODOALDO ROGERIO DE SOUZA
153 CRISTIANO ARICEU DE BRITO
122 DANIEL DE SOUZA GONÇALVES
43 DANIEL LUCAS OLIVEIRA LIMA
201 DANILO ALENCA 
117 DANILO BRUNO DA SILVA
169 DAVI JEFERSON MARÃES DOS SANTOS
167 DAVID DE ALMEIDA
199 DEIVID WILLIAM VIEIRA

SALA 03
Inscrição Nome Candidato
24 DENIS HENRIQUE VIEIRA
92 DIEGO BATISTA VICENTIN
193 DIEGO GABRIEL RODRIGUES
56 DIEGO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
3 DIEGO NASCIMENTO DE JESUS
121 DIEGO PEREIRA ALVES
173 DIEGO RODRIGO DIAS HERNANDES
197 DISLEI DE ALMEIDA LIMA
101 EDGARD GODOY 
19 EDSON ARRUDA 
143 EDSON OLIMPIO VIEIRA
127 EDUARDO ROBERTO DA SILVA
7 ELCIO LIPI MARIANO
125 ERMINIO GOMES DO NASCIMENTO
46 EVERTON CARLOS FERREIRA
181 EVERTON LUIS DA SILVA
163 FABIO ANTONIO ALEGRIA
15 FABIO CAPRISTANO DE SOUZA
44 FABIO JUNIOR GOMES BARBOSA
150 FABIO LUIZ DIAS
108 FABIO LUIZ LOPES DA SILVA
90 FABRICIO FREITAS GODOI

SALA 04
Inscrição Nome Candidato
54 FERNANDO APARECIDO SARAIVA
74 FERNANDO CAPRISTINO DE SOUZA
195 FERNANDO DA CRUZ SAMPAIO
52 FERNANDO RAMOS
62 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
196 GENILSON DIEGO ALVES
71 GENIVALDO APARECIDO VILELA
168 GERMANO BELO PONTES
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94 GIOVANI DA CONCEICAO PEREIRA
158 GUSTAVO ALEXANDRE PEREIRA
174 GUSTAVO BERTONI GOMIDE
183 HATILA CABRAL RIBEIRO
81 HERIKE DE CASTRO E SILVA
104 HILTON DA CONCEICAO
77 HUDSON BARBOSA DE SOUZA
171 HUDSON DE JESUS ANTONIO DOS SANTOS
86 HUGO CAETANO DA SILVA
64 HUMBERTO PEDRO CORREIA SANTOS
156 JAIR ABERTAZIO GONÇALVES
32 JAIR FRANCISCO GARCIA JUNIOR
9 JEAN JUNIOR NEVES DA SILVA

SALA 05
Inscrição Nome Candidato
61 JEFFERSON BARBOSA JULIAO
166 JHONATAN APARECIDO ALVES
130 JOAO PAULO NUNES DOS SANTOS
146 JOAO ALEX PEREIRA DA SILVA
184 JOAO REHDER DA SILVA RIBEIRO
95 JOAO RICARDO CRUZ
35 JOHNMAXWELL DE OLIVEIRA
5 JONAS HENRIQUE DE SOUZA
96 JOSÉ DOS REIS
98 JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO
100 JOSE ROBERTO SABINI GOMES
72 JULIANO ELIAS DA SILVA
116 JULIANO HENRIQUE MARQUES
119 JULIOC CESAR BARBOSA
30 LEANDRO GONZAGA DA SILVA
175 LEANDRO NARCIZO BARBOSA
123 LEONARDO EULLLER MOREIRA SANTOS
182 LOURIVAL DE MIRANDA
60 LUCAS RODRIGO SIQUEIRA
10 LUIS ANDRÉ DA SILVA VIEIRA
178 LUIS CARLOS RIBEIRO
110 LUIS EDUARDO EVANGELISTA
SALA 06
Inscrição Nome Candidato
126 LUIS FERNANDO FERREIRA LIMA
142 LUIS RICARDO MEIRELES
12 LUIZ BRUNO BLASQUE
85 LUIZ FELIPE DE LIMA
176 LUIZ FERNANDO POLATTO SANTOS
107 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
4 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA
157 MARCELO DA SILVA
161 MARCELO MARQUES DA SILVA
49 MARCIO AFONSO DE CARVALHO
118 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA
132 MARCOS VINICIUS DE ANDRADE
159 MARCUS VINICIUS DE MATOS
177 MATHEUS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ
2 MAURICIO NASCIMENTO
75 MICHEL HENRIQUE SILVA
179 NATALINO SILVERIO MATIAS
112 NILSON RODRIGUES JUNIOR
134 NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUZA
191 NILTON MARINHO RODRIGUES
97 PAULO HENRIQUE DA ROCHA
160 PAULO JOSÉ RIBEIRO

SALA 07
Inscrição Nome Candidato
76 PEDRO HENRIQUE DA SILVA
55 RAFAEL DA CONCEIÇAO PEREIRA
148 RAFAEL DE SOUZA DOS REIS FRANCISCO
23 RAFAEL GUILHERME DA SILVA
88 RAFAEL RAMOS DOS SANTOS
68 RAFAEL SOARES DE QUEIROZ
115 RENAN APARECIDO DE SOUZA
80 RENATO DE MORAES BALDI
14 RICARDO DOS SANTOS
67 RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS PAULINO
13 RICHARD BERNARDO DE OLIVEIRA
66 ROBISON JOSE LEAO
186 RODOLFO ARANTES FERREIRA DOS SANTOS
6 RODRIGO APARECIDO DA SILVA SARAIVA
99 RODRIGO DA SILVA FRANCISCO
151 RODRIGO EVANDRO ANTUNES MOREIRA

162 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
39 ROMILTO DOS SANTOS
145 RONIER DOS SANTOS BRANDINO
136 RONIERIO DE CARVALHO

SALA 08
Inscrição Nome Candidato
164 RONY SILVA DE FREITAS
73 SIDMAR VITORINO DA SILVA
102 SIDNEI THIEME DE SOUZA
172 STEVAN DE OLIVEIRA BAPTISTA
57 THIAGO CHAGAS FERNANDES
38 THIAGO FLORENCIO DOS SANTOS
65 TIAGO DALTIERE CAMARGO BAZILIO
194 VALDIVINO FERNANDES QUARESMA
187 VANDERLEY KRAUS 
41 VINICIUS WILLIAN BASILIO
27 WANDERLEY MARTELINE JUNIOR
170 WASHINGTON ALEXANDRE DA SILVA
11 WELLINGTON DA SILVA PEREIRA
200 WELLINGTON EDUARDO DE SOUZA
131 WELLINTON FERREIRA DOS SANTOS
79 WENDELL RICARDO BALBINO
147 WILLIAM LONDON LUCAS DE ALMEIDA
139 WILLIAM VOLFI SILVA
31 WILLIAN GUSTAVO FERREIRA
29 WILLIANLUIZSERAFIM  
25 WILLIANS DA SILVA SANTOS
185 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS

Bauru, 10 de agosto de 2013.
A Comissão Examinadora

EMDURB

SETOR DE NECRÓPOLES
TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL 

Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 26/01/2011 Decreto11.453 Art.18 § 1º , registramos as 
seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas referente aos nomes abaixo, sepultados no cemitério 
CRISTO REI

N.º Nome do Sepultado Data de Sepultamento Placa
01 GERALDO MAIETO ALVARES 03/12/2009 5458
02 ESRRON RODRIGUES SOBRINHO 02/12/2009 5457
03 YEDA MARCIA ROSSETO MORCIRA 01/12/2009 5456
04 CLEUSA GERONIMO DE PAULA 09/12/2009 5468
05 SILVINO JORGE DE SOUZA 07/12/2009 5466
06 AGRIPINO JOSE DE SOUZA 05/12/2009 5461
07 JOSE ROBERTO CAMDOIA 11/12/2009 5472
08 ANTONIO CARLOS DA SILVA 10/12/2009 5471
09 ALDO INACIO SILVA 10/12/2009 5470
10 JUAREZ BATISTA PINHEIRO 13/12/2009 5474
11 MACIEL PEDRO GARNEIRO 12/12/2009 5473
12 ALICE LOPES 16/12/2009 5478
13 CATARINO DE SOUZA 15/12/2009 5477
14 GERALDO TADEU ALVES BALEEIRO 23/12/2009 5484
15 FRANCISCA OLIVEIRA DE ARAUJO 21/12/2009 5483
16 IVO RIBEIRO CARDOSO 20/12/2009 5482
17 GUILHERME LUIZ RODRIGUES FILHO 29/12/2009 5491
18 REGINALDO APARECIDO FERREIRA 28/12/2009 5488
19 HILDE BRANDO MARCELO DE ARRUDA 02/01/2010 5497
20 JOÃO ANTONIO COELHO 01/01/2010 5495
21 CLAUDEMIR DE SOUZA 29/12/2009 5492
22 PEDRO DAMICO 23/01/2010 5507
23 MATEUS FERREIRA DA SILVA JUNIOR 19/01/2010 5504
24 JOÃO MANOEL DE ARAUJO 25/01/2010 5511
25 GILDO BURIGATO 25/01/2010 5510
26 VONEI VITOR DOS SANTOS 24/01/2010 5509
27 JOSE RODRIGUES FILHO 27/01/2010 5514
28 BENEDITA JORGE GONÇALVES 26/01/2010 5513
29 JOSE GERALDO GOMES 25/01/2010 5512
30 CLAUDEMIR TEIXEIRA 30/01/2010 5519
31 ANACLETO ROBERTO FEITOSA 29/01/2010 5518
32 APARECIDO GONÇALVES 26/01/2010 5515
33 JOSE ALVES GONÇALVES 01/02/2010 5524
34 VANESSA MARTINS DE CAMPOS 01/02/2010 5523
35 VANILDE PREVENTE GARCIA 01/02/2010 5521
36 ANTONIO SATIRO PEDRO 08/02/2010 5531
37 LEOZINO DIAS PEREIRA 03/02/2010 5527
38 MARIA DAS DORES DE JESUS DUARTE 02/02/2010 5526
39 WANDERLEI FERLIN 20/02/2010 5537
40 JOAO FELIX DA SILVA 18/02/2010 5536
41 MARIA DE LOURDES SORATE PACHECO 12/02/2010 5535
42 WILSON SOARES DA SILVA 22/02/2010 5540
43 JOÃO VITOR DOS SANTOS 21/02/2010 5539
44 DORACI PEREIRA LIMA 21/02/2010 5538
45 SANDRA DIAS DA GAMA 24/02/2010 5546
46 CIRLEI MARIA PEREIRA 23/02/2010 5544
47 KLEBER FERNANDO FIDELIS 23/02/2010 5543
48 APARECIDA BARRETO 02/03/2010 5555
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49 TAYLISE MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA 27/02/2010 5553
50 WANDA PEDROSO RIBEIRO 27/02/2010 5551
51 DURVALINO RODRIGUES DO PRADO 07/03/2010 5563
52 LUIZ CARLOS DE CAMPOS 07/03/2010 5561
53 FRANCINA MARQUES DOS SANTOS 03/03/2010 5556
54 FRANCISCA MARIA DE JESUS CUSTODIO 13/03/2010 5571
55 CICERO DE MORAES 10/03/2010 5568
56 DONIZETE SOARES DE OLIVEIRA 09/03/2010 5565
57 MARIA DE FATIMA FIRMINO LINO 23/03/2010 5576
58 DESCONHECIDO 18/03/2010 5575
59 EURIPEDES BALSENOFE 15/03/2010 5574
60 PAULO SERGIO DE ALMEIDA 24/03/2010 5579
61 APARECIDA VARGAS 23/03/2010 5578
62 LAZARO APARECIDO CANDIDO 23/03/2010 5577
63 ETELVINO ALBERTO VIEIRA 27/03/2010 5583
64 PEDRO RAMOS 25/03/2010 5581
65 EDSON COSTA 25/03/2010 5580
66 JOSE CARLOS DA SILVA 30/03/2010 5587
67 MARIA AGUIAR DA SILVA 29/03/2010 5586
68 WILSON JOSE DA SILVA 05/04/2010 5594
69 EXPEDITO BARBOSA DA SILVA 03/04/2010 5593
70 JOSE PEREIRA DA SILVA 30/03/2010 5590
71 ANTONIO GONÇALVES DIAS 07/04/2010 5598
72 ALMERITA ALVES PAULINO DOS SANTOS 06/04/2010 5596
73 CONCEIÇÃO APARECIDA VENANCIO ROSA 05/04/2010 5595
74 FRANCISCO JOSE RIBEIRO 09/04/2010 5601
75 NATALIA DA CRUZ PEREIRA 09/04/2010 5600
76 MARIA HELENA RIBEIRO 08/04/2010 5599
77 DESCONHECIDA 14/04/2010 5610
78 MARIA DE SOUZA 14/04/2010 5609
79 JOÃO ROBERTO URBANO SOARES 09/04/2010 5602
80 JOSE PEREIRA DA FONSECA 18/04/2010 5613
81 ANA APARECIDA DE SOUZA 17/04/2010 5612
82 ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 22/04/2010 5617
83 ANDERSON DE OLIVEIRA SAAVEDRA 21/04/2010 5616
84 MARIA DAS GRAÇAS SILVA MOURA 18/04/2010 5614
85 DAMIANA DE FATIMA ALMEIDA 25/04/2010 5621
86 SEBASTIÃO FRANCISCO BARBOSA 22/04/2010 5618
87 JOÃO CARDOSO DA SILVA 02/05/2010 5628
88 MESSIAS DA SILVA 30/04/2010 5627
89 LEANDRO APARECIDO CABRAL FUENTES 29/04/2010 5625
90 JOSE DE LEO CORDEIRO 05/05/2010 5631
91 VALDEMIRA PEREIRA ALVES 03/05/2010 5630
92 ANTONIO DE BRITO FILHO 03/05/2010 5629
93 ELISIARIO APARECIDO CARDOZO 11/05/2010 5636
94 VERGILIO DA SILVA 09/05/2010 5633
95 NAIR DE ALMEIDA FERRAZ 07/05/2010 5632
96 MARÇAL AUGUSTO VIEIRA 07/05/2010 5632
97 OSMAR EVANGELISTA TEIXEIRA 16/05/2010 5644
98 APARECIDA ALVES DOS SANTOS 16/05/2010 5643
99 OURACY DA SILVA OLIVEIRA 19/05/2010 5650
100 SEBASTIÃO GONZAGA SEBASTIÃO 19/05/2010 5649
101 RAUL PEREIRA GOMES 17/05/2010 5646
102 ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO 22/05/2010 5656
103 PAULO ENOQUE DOS SANTOS 20/05/2010 5653
104 ERNESTO VICENTE 20/05/2010 5651
105 MARIA BATISTA 25/05/2010 5663
106 JOSE GONÇALVES PEREIRA 24/05/2010 5661
107 FRANCISCA MARIA DE JESUS SANTANA 23/05/2010 5659
108 EDEVALDO MARTINS 30/05/2010 5670
109 LUIZ RODRIGUES CAMPOS 30/05/2010 5669
110 OSVALDO RODRIGUES CRUZ 26/05/2010 5664
111 JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 01/06/2010 5674
112 MARIO DE MOURA TELLES 01/06/2010 5673
113 JAIR JOSE DE ARAUJO 31/05/2010 5672
114 SEBASTIÃO FERREIRA FILHO 11/06/2010 5682
115 FRANCISCO JACINTO DE SOUZA 09/06/2010 5680
116 BENEDITO JERONIMO FILHO 05/06/2010 5676
117 LIBERATO MAXIMO DA SILVA 14/06/2010 5686
118 DORACI APARECIDO VICTORINO 14/06/2010 5685
119 ALICIO BENTO 11/06/2010 5683

120 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO PEDROSA 
GOMES 22/06/2010 5692

121 LUIZ DOS SANTOS 17/06/2010 5688
122 SILVEIRA MENEZES DE OLIVEIRA 17/06/2010 5687
123 DESCONHECIDO 23/06/2010 5696
124 JOSE ESTEVAM DE FRANÇA 22/06/2010 5693
125 ANTONIO PORFIRIO LAURINDO 24/06/2010 5700
126 EDMA CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS 23/06/2010 5699
127 DESCONHECIDO 23/06/2010 5698
128 JESUINO DE OLIVEIRA 01/07/2010 5708
129 DEJANIRA VIEIRA SANTOS 29/06/2010 5706
130 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 29/06/2010 5705
131 AMERICA MARIA SANTOS DA SILVA 04/07/2010 5711
132 LUCIANA MARCONDES 03/07/2010 5710
133 JENNIFER BARBOSA 02/07/2010 5709

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público dará 
prosseguimento  no informado acima.

RUBENS SÉRGIO TRENTINI DUQUE
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Bauru 06/08/2013

SETOR DE NECRÓPOLES
TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL 

Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 26/01/2011 Decreto11.453 Art.18 § 1º , registramos as 
seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas referente aos nomes abaixo, sepultados no cemitério 
REDENTOR

N.º Nome do Sepultado Data de Sepultamento Placa
01  JOSÉ CARLOS AZARIAS 23/12/2008 31320
02 JOVELINO DOS SANTOS 24/12/2008 31321
03 ADOLFO VICENTE FERREIRA 25/12/2008 31323

04
ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA 
FILHO

26/12/2008 31325

05 CELSO FERREIRA DOS SANTOS 28/12/2008 31327
06 CICERO CEZARIO 29/12/2008 31329
07 MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES 29/12/2008 31330
08 JOSÉ ELIAS 29/12/2008 31333
09 BENEDITA GAMA DE MORAES 30/12/2008 31336
10 JOSÉ FLORES 01/01/2009 31338
11 NEUSA MOISÉS ANTUNES 03/01/2009 31341
12 MARCIO LUIS AUGUSTO 04/01/2009 31342
13 MANOEL FERREIRA NETO 04/01/2009 31343
14 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 05/01/2009 31345
15 MAURO PINHEIRO NALINE 06/01/2009 31349
16 ERMELINDA LUIZ SANTOS 08/01/2009 31351
17 ALBIGAHIR CASTILHANO MORENO 12/01/2009 31355
18 FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS 12/01/2009 31356
19 JOSE VILSON DE ABREU 13/01/2009 31358
20 ZAIRA DE FATIMA RIBEIRO 13/01/2009 31360
21 EUNICE GOMES 13/01/2009 31362
22 EVA PEREIRA 14/01/2009 31363
23 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 16/01/2009 31370
24 CIBELE GOMES PEREIRA ESTEVO 16/01/2009 31371
25 CLEIDE REGINA GONZAGA DA CRUZ 18/01/2009 31373
26 MARIA IZABEL DOS SANTOS 19/01/2009 31374
27 CAROLINA GMES ANTUNES 20/01/2009 31377
28 IZIDORO LOPES VIEIRA 24/01/2009 31386
29 HENRIQUE LEÃO 24/01/2009 31387
30 ADIRSON DA SILVA 27/01/2009 31391
31 JOSE VIVALDO DOS SANTOS 29/01/2009 31392
32 THEREZINHA ROBERTO PLATA 01/02/2009 31394
33 WILSON FIDELIS DA SILVA 01/02/2009 31395
34 MARIA OLINDA ANASTACIO 01/02/2009 31396
35 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 04/02/2009 31402
36 APARECIDO JOSE TEIXEIRA 05/02/2009 31407
37 EMERCINA GARCIA 08/02/2009 31411
38 MERCEDES MORAIS MEDEIROS 08/02/2009 31413
39 JOSÉ BARBOSA DAS NEVES 10/02/2009 31418
40 MAURICIO ALESSANDRO PEREIRA 10/02/2009 31419
41 JOSÉ IGNACIO COSTA 11/02/2009 31422
42 KLEBER TOLEDO MARQUES 14/02/2009 31426
43 FLAVIO JOSÉ TAVARES 22/02/2009 31440
44 NAIR APARECIDA DA SILVA LUCINDO 23/02/2009 31444
45 VALDEMAR RAMOS 24/02/2009 31445
46 JOSE NUNES BUENO 25/02/2009 31447
47 GREICE GRAZIELE PRINCIPE TOBIAS 28/02/2009 31452
48 ANITA RODRIGUES 22/02/2009 31441
49 CLAUDEMIR VICENTE BENHO 28/02/2009 31453
50 DESCONHECIDO 03/03/2009 31457
51 DESCONHECIDO 04/03/2009 31458
52 ANTONIO JOSE DA SILVA 07/03/2009 31463
53 APARECIDO PREVELATO 09/03/2009 31466
54 ELIAS GALDINO DOS SANTOS 10/03/2009 31472
55 ALCIDES BERNARDO DA SILVA 13/03/2009 31476
56 LIBERATO MARANGONI 13/03/2009 31477
57 OSVALDO MARÇAL 14/03/2009 31478
58 CLEIDE APARECIDA DE MOURA 16/03/2009 31483
59 JOAQUINA PEREIRA BEZERRA FERREIRA 16/03/2009 31485
60 BATISTINA CANDIDO DE SOUZA 16/03/2009 31486
61 MERCEDES RIBEIRO DO PRADO 18/03/2009 31489
62 CLAUDEMIR ROMÃO 18/03/2009 31491
63 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 19/03/2009 31492
64 MARLENE ANASTÁCIO ALBRECHI 19/03/2009 31493
65 TIAGO EUGÊNIO CARDOSO DA CUNHA 21/03/2009 31495
66 ARACI FERNANDES DOS SANTOS 21/03/2009 31502
67 ONOFRE PAULINO 24/03/2009 31508
68 PAULO BRETAS DOUSSEAU 24/03/2009 31510
69 GERSON BRAGANTE 28/03/2009 31518
70 IRACI FAGUNTES 28/03/2009 31520
71 ISABEL MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA 30/03/2009 31525
72 SEBASTIÃO DONIZETE FURLAN 02/04/2009 31528
73 JOÃO GUALBERTO BARRETO DA SILVA 03/04/2009 31529
74 NATIVO PEREIRA DA SILVA 06/04/2009 31535
75 GILBERTO PEDRO 10/04/2009 31540
76 EURICO MARQUES 10/04/2009 31542
77 NELSON TEIXEIRA 13/04/2009 31549
78 BRUNO SABINO MESSIAS 15/04/2009 31553
79 ANDERSON WILLIAM SABINO MESSIAS 15/04/2009 31554
80 ALDENORA DE MELO 16/04/2009 31560
81 LAURENTINO SANCHES GIMENES 16/04/2009 31561
82 JOÃO FERREIRA DE SOUZA 16/04/2009 31562
83 JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO 18/04/2009 31566
84 SUELI APARECIDA FERRAZ 19/04/2009 31570
85 MARIA MALDONADO GONÇALVES 23/04/2009 31578
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86 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 25/04/2009 31581
87 JOEL VIEIRA DOS SANTOS 05/05/2009 31600
88 JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA 25/06/2009 31667
89 REGINA ESTELA REBELLO 28/06/2009 31672
90 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 28/06/2009 31674
91 SOLANGE FATIMA DE SOUZA SILVA 03/07/2009 31674
92 MADENUZA ANGELICA RAMALHO 04/07/2009 31682
93 DOMINGOS CUZINATO 04/07/2009 31683

94
FRANCISCA APARECIDA PINHEIRO 
RODRIGUES

05/07/2009 31685

95 JOSUÉ DE SOUZA 02/01/2010 31935
96 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 03/01/2010 31936
97 ROSA MARIA DE SOUZA FRAGA 03/01/2010 31937
98 NELSON LAZARINE DE BRITO 04/01/2010 31940
99 CÍCERO BARBOSA 04/01/2010 31941
100 JURANDIR MARÇAL 05/01/2010 31942
101 MARTHA ANANIAS 08/01/2010 31947
102 ARMELINDA DE SOUZA RAMOS 10/01/2010 31948
103 REGINA DA SILVA 12/01/2010 31952

104
FLAVIO BERNARDO MARTINS DE 
OLIVEIRA

12/01/2010 31953

105 EMERITA DE ABREU COSTA 13/01/2010 31954

106
NATIMORTO – PAI: ADÃO DIAS DO PRADO
MÃE: ROSILEI AP. DA SILVA PRADO

01/02/2010 31980

107 MEMBROS – HOSP. BASE 02/02/2010 31981

108
NATIMORTO – MÃE: ELIANA ZAIRA 
NUNES PEREIRA

05/02/2010 31986

109
NATIMORTO – MÃE: DAYANE FERREIRA 
POLICAR

04/03/2010 32028

110 FELIPE PEREIRA LOPES 04/03/2010 32029

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público dará 
prosseguimento  no informado acima.

RUBENS SÉRGIO TRENTINI DUQUE
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Bauru 12/08/2013

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012
Processo Nº 3723/2012 – Pregão Presencial nº 015/2012
Contratante: EMDURB – Contratada: VIVO S.A.
Objeto: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, pactuam a prorrogação do presente 
contrato por mais 12 (doze) meses, de 28 de julho de 2013 à 27 de julho de 2014. Fica pactuado a renúncia 
do reajuste referente ao acumulado no período pelo Índice de correção autorizado pela ANATEL de acordo 
com o lote, previsto na cláusula 2.2 do contrato em epígrafe. O valor estimado pago mensalmente a 
CONTRATADA será de R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais, e um total estimado de R$ 
52.778,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais) anual.  A EMDURB e a CONTRATADA 
de comum acordo aditam também o contrato, com fundamento no artigo 65, inciso I, “b” e § 1º, da Lei 
8.666/93, objetivando o acréscimo de até 25% dos itens 01 a 06 contratados, ao mesmo preço unitário, 
conforme quadro descritivo do objeto e dos valores contratados, descrito abaixo:

QUADRO DESCRITIVO

ITEM DESCRIÇÃO UNITARIO VALOR DO 
ITEM VALOR MENSAL

anterior atual anterior atual
1 Assinatura 110 120 6,00 660,00 720,00
2 Serviço de gestão 110 120 0,00 0,00 0,00

3 Serviço Zero, ligações locais dentro 
do grupo 110 120 0,00 0,00 0,00

4 Ligações VC1 Móvel-fixo 5000 5500 0,17 850,00 935,00

5 Ligações VC1 para mesma 
Operadora 5000 5500 0,17 850,00 935,00

6 Ligações VC1 para Outra 
Operadora 5000 5500 0,17 850,00 935,00

7 Ligações VC2 Móvel-fixo 50 50 0,72 36,00 36,00

8 Ligações VC2 para mesma 
operadora 50 50 0,72 36,00 36,00

9 Ligações VC2 para outra operadora 50 50 1,33 66,50 66,50

10 Ligações VC3 Móvel-fixo 50 50 0,72 36,00 36,00

11 Ligações VC3 para mesma 
operadora 50 50 0,72 36,00 36,00

12 Ligações VC3 para outra operadora 50 50 1,33 66,50 66,50

13

Pacote de dados com franquia 
mínima de 05 Mb, com velocidade 
de de 1Mbps sem suspensão de 
serviços ao final da franquia de 
dados, mas sem cobrança de Mb 
excedente, sendo que a velocidade 
pode ser reduzida. (ver cláusula 
1.4)

30 30 19,90 597,00 597,00

TOTAL GERAL R$ 4.399,00

Os aparelhos fornecidos deverão ser trocados por aparelhos similares ou com melhores características 
técnicas, conforme previsto na cláusula 2.5 do anexo “A” do contrato. Continuam em vigor as demais 
cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente termo aditivo.
Assinatura: 16/07/13
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 4573/13  -  Pregão Presencial nº 014/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após a abertura da sessão pública de julgamento e 
classificação e do encerramento da negociação, a pregoeira resolveu classificar a única empresa participante 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis 
mil reais), sendo que os valores apresentados encontram-se abaixo da média orçada pela Administração. 
Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 “Documentos de Habilitação”, o qual após análise 
da documentação apresentada a pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora. Não havendo 
proponentes para manifestar intenção de interposição de recursos quanto à classificação e habilitação 
previsto na Lei 10.520/02. A pregoeira decidiu ADJUDICAR ao seu vencedor.
Objeto: Prestação de serviço de seguro de veículos, para viaturas de propriedade da EMDURB,  conforme 
especificações abaixo descritas:
VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS

Item Viatura 
Número Descrição do Objeto/ Veículo Ano Placa/ Chassi

1 89 Seguro total com franquia reduzida - Corsa 
Hatch/Maxx 2010 EKT-8696

9BGXH68POAC186936

2 93 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9541

9BWAA05W9AP076197

3 94 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9542

9BWAA05W2AP076199

4 95 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9543

9BWAA05W6AP076321

5 96 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9544

9BWAA05W5AP076357

6 97 Seguro total com franquia reduzida - Ford/ 
Courier L 2010 EKT-9521

9BFZC52P1AB894320

7 98 Seguro total com franquia reduzida - Ford/ 
Courier L 2010 EKT-9522

9BFZC52P1AB894334

8 I4111 Seguro total com franquia reduzida - 
Chevrolet/Classic 1.0 2010 EKT-9545

9BGSA1910AB240805

9 I4112 Seguro total com franquia reduzida - 
Chevrolet/Classic 1.0 2010 EKT-9546

9BGSA1910AB240865

10 115 Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- VW Delivery 5.140E , mod. 2012 2011 FDK-0832   

9531932PXCR232669

11 116 Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- VW Delivery 5.140E , mod. 2012 2011 FDK-0834   

9531932P5CR232031

12 117
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
-  modelo daily 45S17 CS EE 3750, 
modelo 2013

2012 FDK-0871
93ZC42C01D8440293

13 118
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0872  
93ZC42C01D8440849

14 119
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0873   
93ZC42C01D8440402

15 120
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0874   
93ZC42C01D8440316

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 06 (seis) parcelas mensais.
Bauru, 15 de agosto de 2013.
Comissão de Licitação.

DECISÃO DE RECURSO IMPETRADO
Processo nº 5075/2013
Referente ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 016/2013 - Processo nº 3621/2013
A Comissão de licitação analisando o recurso interposto pela empresa WL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - ME, protocolado sob nº 5075/2013, em 07/08/2013, contra a decisão que classificou e habilitou 
a empresa CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP, na licitação em epígrafe, após análise 
das contrarrazões apresentadas pela empresa CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP, 
protocolada sob processo nº 5230/2013, resolveu considerar procedente em parte o recurso administrativo 
impetrado, concedendo-lhe provimento parcial, anulando o ato que classificou a empresa CANDIDO & 
CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP para o item 01, e mantendo a decisão que classificou a mesma para 
o item 24.
Objeto: Eventual aquisição de equipamento de proteção individual (EPI).
Previsão para 12 (doze) meses.
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Comissão de Licitação

DECISÃO DE RECURSO IMPETRADO
Processo nº 5151/2013
Referente ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 016/2013 - Processo nº 3621/2013
A Comissão de licitação analisando o recurso interposto pela empresa RA CONFECÇÕES E UNIFORMES 
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LTDA, protocolado sob nº 5151/2013, em 07/08/2013, contra a decisão que classificou e habilitou a empresa 
CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP, na licitação em epígrafe, após análise das contrarrazões 
apresentadas pela empresa CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP, protocolada sob processo 
nº 5229/2013, resolveu considerar procedente em parte o recurso administrativo impetrado, concedendo-
lhe provimento parcial, anulando o ato que classificou a empresa CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI 
LTDA EPP para o item 01, e mantendo a decisão que classificou a mesma para os itens 23 e 24.
Objeto: Eventual aquisição de equipamento de proteção individual (EPI).
Previsão para 12 (doze) meses.
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Comissão de Licitação

EXTRATO DE TERMO PERMISSÃO ONEROSA DE USO Nº 001/2013
Processo nº 4750/13   - Edital Processo de Credenciamento nº 002/2010 – Processo nº 8774/2010 - 
INEXIGIBILIDADE
Permitente: EMDURB. Permissionária: ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.
Objeto: Permissão para a ocupação e instalação de empresa que atuam no transporte coletivo de passageiros 
intermunicipal e interestadual, credenciadas junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e/
ou da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP e que 
atuem no município de Bauru, para venda de passagem de transportes.
Valor do metro quadrado: R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois reais ).
Valor Total da Contraprestação Mensal: R$ 449,05 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).
Vigência: A permissão de uso do espaço, é concedida em caráter eminentemente precário, ficando ajustado, 
entretanto, que, sem prejuízo desta precariedade, expressamente reconhecida pela PERMISSIONÁRIA, a 
vigência desta permissão é de 10 (dez) anos, nos termos do Decreto Municipal nº 8523, de 11 de junho de 
1999.
Condições de Pagamento: Até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à utilização.
Assinatura: 06/08/13
Bauru, 15 de agosto de 2013.
Presidente da EMDURB

Atendendo ao disposto o artigo 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações, a EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, através de sua Contabilidade, pública as 
justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamento, referente o mês de JULHO/2013:
Informamos que no mês de Julho/2013 não houve pagamentos fora da ordem cronológica de pagamento.
Bauru,  15 de Agosto de 2013.
Livia Tavares Benetti
Contador – EMDURB.
CRC nº  1SP 26 8936/O-0.

Em cumprimento ao previsto na Lei Municipal 4.392/99, vem publicar o custo com os serviços referente o 
mês de Julho  de 2013, a seguir descritos:
Processo nº  4059/12  -  Pregão Registro de Preços nº 018/12
Contratada: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda.
Objeto: Refeições em marmitex para funcionários da EMDURB.
Valor: R$ 13.226,03
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da Comissão de Licitação.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/12
Processo nº  4250/12  -  Pregão Registro de Preços nº 022/12
Contratante: EMDURB. Contratada: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Eventual publicação – 1.700 cm/coluna em jornal de grande circulação local. Previsão para 12 
(doze) meses.
Valor unitário de R$ 1,90  (um real e noventa centavos).
Valor Total  Estimado: R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais).  
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 10/08/12
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/13
Processo nº  1309/13 - Pregão Registro de Preços nº 008/13
Contratante: EMDURB - Compromissária PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de:  01- 200 m³ Pedra nº 02; 02- 500 m³ Pedra nº 03.
Valor Unitário: 01- R$ 50,00, totalizando R$ 10.000,00; 02- R$ 50,00, totalizando R$ 25.000,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 29/04/2013
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013
Processo nº 803/13 – Pregão Registro de Preços nº 005/2013
Compromissária: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA. EPP. – Contratante: EMDURB.
Objeto: 250 embalagens de 18 litros de solvente para tinta de demarcação viária, marca salecril, valor 
unitário R$ 90,00, valor total R$ 22.500,00.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

RECADASTRAMENTO ANUAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FUNPREV – EXERCÍCIO  -  
2013.
PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
HORÁRIO: DAS 8:00 àS 11:30 H E DAS 13H00 àS 16:30 H
LOCAL: RIO BRANCO 19-31 – ALTOS DA CIDADE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO: 
- RG/CPF/HOLERITH E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO.

- DEPENDENTES MENORES DE 21 ANOS:
-  RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura.
Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinado em: 15/04/2013
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

4’ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/12
Processo nº 1222/12    -    Pregão Registro de Preços nº 005/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: 3 M DO BRASIL.
Objeto: Eventual aquisição de: 01- 008 Rolo de 0,61 x 20m Película Refletiva Grau Técnico Vermelha; 
02- 004 Rolo de 0,61 x 20m Película Refletiva Grau Técnico Amarela; 03- 005 Rolo de 0,61 x 20m Película 
Refletiva Grau Técnico Verde; 04- 005 Rolo de 0,61 x 20m,Película Refletiva Grau Técnico Azul; 05- 003 
Rolo de 0,61 x 20m Película Refletiva Grau Técnico Laranja; 06- 012 Rolo de 0,61 x 20m Película Refletiva 
Grau Técnico Branca; 07- 002 Rolo de 0,61 x 20m,Película Refletiva Grau Técnico Marrom; 08- 002 Rolo 
de 1,22m x 22m Película Refletiva com Esferas Encapsuladas de Alta Intensidade, na cor branca; 09- 015 
Rolo de 0,61 x 20m Película Preto Legenda, conforme especificações contidas NBR 14.644. Previsão para 
12 (doze) meses.
Valor unitário item 01- R$ 389,00, totalizando R$   3.112,00
Valor unitário item 02- R$ 389,00, totalizando R$   1.556,00
Valor unitário item 03- R$ 389,00, totalizando R$   1.945,00
Valor unitário item 04- R$ 389,00, totalizando R$   1.945,00
Valor unitário item 05- R$ 389,00, totalizando R$   1.167,00
Valor unitário item 06- R$ 389,00, totalizando R$   4.668,00
Valor unitário item 07- R$ 389,00, totalizando R$      778,00
Valor unitário item 08- R$ 1.699,00, totalizando R$ 3.398,00
Valor unitário item 09- R$    299,00, totalizando R$ 4.485,00
Valor Total Lote: R$ 23.054,00, sendo:
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 26/07/12
Bauru, 15 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.
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OBS: 1-Destacamos que, o não comparecimento ao recadastramento anual em epígrafe, implicará na suspensão dos 
benefícios: Pagamento e Vale-compra;
2 - O aposentado ou pensionista “ACAMADO (A)” deverá comunicar a FUNPREV pelo telefone (14) 3223-7071- 
Ramal 242 que as Assistentes Sociais vão até o local. 

SERVIÇO SOCIAL

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 137/2013 
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2013, a(o) Sr.(a) Antonio Rodrigues da Silva, 
portador(a) do RG nº. 9.061.255-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 708.768.198-20,  em decorrência do óbito do(a) Sr(a). 
Florentina Martins da Silva, portador(a) do RG nº. 6.143.489-9 e CPF/MF nº. 247.244.038-37, matrícula funcional nº. 
5272, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo 
nº. 1981/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 116 
inciso I da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 14 de agosto de 2013.

PORTARIA Nº 138/2013 
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 25 de junho de 2013, a(o) Sr.(a) Nanci Rodrigues Favaretto, 
portador(a) do RG nº. 15.803.010 SSP/SP e CPF/MF nº. 370.832.968-63,  em decorrência do óbito do(a) Sr(a). José 
Arlindo Favaretto, portador(a) do RG nº. 8.141.503 SSP/SP e CPF/MF nº. 827.979.948-68, matrícula funcional nº. 
4608, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo 
nº. 1995/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 116 
inciso I da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 14 de agosto de 2013.

PORTARIA Nº 139/2013 
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 07 de julho de 2013, a(o) Sr.(a) Maria Rita de Oliveira, 
portador(a) do RG nº. 14.435.680-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 071.579.808-19,  em decorrência do óbito do(a) Sr(a). Luiz 
Francisco Teodoro de Souza, portador(a) do RG nº. 13.498.735-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 041.622.608-69, matrícula 
funcional nº. 100.703, servidor(a) ativo(a) do(a) Departamento de Agua e Esgoto, conforme solicitado no procedimento 
administrativo nº. 2006/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição 
Federal c/c art. 116 inciso II da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 14 de agosto de 2013.

COMUNICADO
COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Antonio João Frederico, portador do RG nº. 9.827.187 SSP/SP, matrícula/
PMB nº 22.277 e matrícula/FUNPREV nº 2639, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido em 05/08/2013.

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Maria Aparecida Franco Bueno, portadora do RG nº. 4.574.277 SSP/SP, 
matrícula/FUNPREV nº 6286, servidora inativa da FUNPREV/PMB, ocorrido em 10/08/2013.

PROCESSOS INDEFERIDOS
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

1877/2013 Jair Sanches Vieira
Concessão de aposentadoria nos termos do artigo 92-B 
- Lei Municipal 4830/2002 e alterações  Lei  Municipal  
5397/2006

2246/2013 Carlos Roberto da Silva Solicita o cancelamento da aposentadoria

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Silvia Helena Ribeiro Firmino 28.415 06/08/13 15 20/08/13
Angelica Lopes 30.241 11/08/13 30 09/09/13
Adriana Flavia Justino 25.590 10/08/13 90 07/11/13
José Eduardo Xavier 28.567 03/08/13 90 31/10/13
Luiz Vinicius da Silva Ribeiro 29.580 07/08/13 15 21/08/13
Viviane Regina Derencio de Lima 30.669 02/08/13 23 24/08/13
Silvia Helena Ribeiro Firmino 28.983 06/08/13 15 20/08/13

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação 
de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão do 
pagamento do benefício.

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Silvia Helena Ribeiro Firmino Secretaria de Educação 21/08/13
José Eduardo Xavier Secretaria de Saúde 01/11/13
Luiz Vinicius da Silva Ribeiro Secretaria de Saúde 22/08/13
Viviane Regina Derencio de Lima Secretaria de Educação 25/08/13

Errata:
No DOB n° 2.239 de 27/04/2013

ONDE SE LÊ:

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término 

Maria das Graças Ferraz Silva 27.997 26/04/13 90 27/07/13

LEIA-SE:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término 

Maria das Graças Ferraz Silva 27.997 26/04/13 93 27/07/13

PROJETO DE LEI

Altera os artigos 4º e 9º da Lei nº 6269, de 
29 de outubro de 2012 (que dá destinação 
especial às quadras 1 a 7 da Rua Batista de 
Carvalho e disciplina sua utilização).

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA:

Art. 1º -  O Art. 4º da Lei nº 6269, de 29 de outubro de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º - Só será permitido o comércio regularmente estabelecido, eventos de 
caráter artístico, religioso, cultural ou institucional, sem finalidade 
econômica, que não venham a degradar a limpeza e o normal uso do 
Calçadão”. (NR)

Art. 2º -  O Art. 9º da Lei nº 6269, de 29 de outubro de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 9º - Fica proibida a realização de comício, pregão, propaganda comercial 
através de aparelhos ou instrumentos de quaisquer naturezas, 
produtores ou amplificadores de sons na área do Calçadão, exceto 
nos eventos promovidos pela Prefeitura”. (NR)

Bauru, 12 de agosto de 2013.

ROQUE JOSÉ FERREIRA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir o uso do espaço público de forma 
racional, principalmente pelos artistas de rua que são sistematicamente submetidos a todas as formas de constrangimento 
quando se apresentam neste espaço.

As alterações propostas também atendem as reivindicações amplamente discutidas em 
Audiência Pública realizada nesta Casa de Leis, e com certeza contará com o apoio dos Nobres Pares.

Bauru, 12 de agosto de 2013.

ROQUE JOSÉ FERREIRA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DE AUTORIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE DERAM 
ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013.

Proc. nº -   Assunto

189/13 Projeto de Lei nº 83/13, que altera a redação do “caput” do art. 32 da Lei nº 4035, de 11 de 
março de 1996, que dispõe sobre a concessão de redução tarifária a estudantes, e acrescenta 
parágrafos no mesmo artigo.

 190/13 Projeto de Lei nº 84/13, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a Concessão de Direito 
Real de Uso à Creche e Berçário “ANTONIO PEREIRA”.

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2013

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas vias de terra do Jardim Santos Dumont.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda a extensão da Rua Rafael 
Nicolau Martins Oliares, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da calçada em toda a extensão da Avenida Pedro de Toledo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de defensas metálicas às margens do Rio Bauru, em toda a extensão 
da Avenida Nuno de Assis.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a implantação de rede de esgoto no Jardim Santos Dumont.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e limpeza do 
imóvel localizado ao lado do condomínio de número 01-91 da Rua Joaquim Fernandes, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 03 da Rua Canadá, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a realização de estudo para a recuperação da fossa da Casa de Apoio Efraim, 
Parque São João.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de cobertura nos pontos de ônibus localizados na quadra 07 da 
Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória e defronte ao Condomínio Andorinhas II, na Avenida Maria Ranieri, Parque 
Viaduto.

DIVERSOS VEREADORES
Moção de Apelo ao Senhor Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado da Administração Penitenciária 
para que, se houver o fechamento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 3 de Bauru, os servidores sejam 
realocados para outras unidades localizadas no próprio município.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da árvore existente defronte ao imóvel de número 11-150 da Rua 

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 
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Ory Pinheiro Brizola, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação do asfalto na quadra 03 da Rua Gutemberg de Campos, Jardim 
Marambá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na quadra 06 da Rua 
José Lemos de Almeida, Vila Nova Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada no cruzamento das Ruas Rinshiti Saito, 
Calixto Saddo Cury e Rafael Nicolau Martins Oliares, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de postes com iluminação na quadra 07 da Alameda Turmalina, 
Parque Santa Edwiges.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na Praça Mário Modesto de Castro, 
localizada na quadra 03 da Rua Benedito Raymundo de Mattos, Vila São Paulo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 15 da Rua Estados Unidos, Jardim Solange.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno localizado na quadra 06 da Rua Moacyr Teixeira, Vila Nova 
Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação dos brinquedos infantis da praça localizada no cruzamento das 
Ruas Guatemala e Cuba, Vila Santa Inês.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente na Rua Padre Nóbrega, 14-20, Vila São João da Boa 
Vista.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 01 da Rua Santa Rita de Cássia, Jardim 
Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da praça localizada na quadra 01 da Rua Santa Rita de Cássia, Jardim 
Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de parque linear às margens do Córrego Barreirinho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 03 da Alameda Granada e em toda a extensão da 
Alameda Topázio, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do canteiro central da Avenida Darcy César Improta, Vila 
Santa Luzia/Núcleo Eldorado.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de viaduto sobre a Avenida Nações Unidas Norte, interligando a 
Vila Bom Jesus e o Parque Santa Cecília.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de playground na Praça Diogo Hojas Barrado, Parque Alto Sumaré.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de cobertura sobre a arquibancada do Estádio Distrital José Carlos 
Galvão de Moura, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento da ligação entre o Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa e a 
Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento do trecho localizado entre o final da Rua dos Sapateiros, Núcleo 
Residencial Édison Bastos Gasparini e a Rodovia Cezário José de Castilho.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do Conjunto Habitacional 
Pastor Arlindo Lopes Viana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento da quadra 02 da Avenida Félix Vicente 
com a quadra 38 da Avenida Cruzeiro do Sul, Parque Júlio Nóbrega.
Moção de Apelo ao Senhor Prefeito Municipal para que amplie o número de vagas nas EMEIs e EMEFs existentes na 
região do Jardim Redentor, Núcleo Residencial Presidente Geisel, Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana, 
Núcleo Habitacional José Regino e Ferradura Mirim.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na iluminação das quadras 03 e 04 da Rua Luís de Oliveira Lima, 
Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Avenida do Hipódromo com 
a Rua Rafael Pereira Martini, Vila Carolina.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 02-19 
da Rua Affonso Formenti, Núcleo Residencial Beija-Flor, defronte ao imóvel de número 15-05 da Rua Presidente 
Kennedy e no cruzamento da quadra 15 da Rua Tupy com a Rua Presidente Kennedy, Vila Cardia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta defronte ao imóvel de número 08-05 da Avenida Darcy 
César Improta, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 01-88 da 
Rua Zoraide Ribeiro Buso, Jardim Chapadão.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito, incluindo a pintura de faixa de 
pedestres, na quadra 06 das Ruas Zephilo Grizoni, Ângelo Colacino e Eurico Ayres Prado, Jardim Petrópolis.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e reposição da tampa das bocas de lobo localizadas na quadra 01 da 
Rua T e na quadra 02 das Ruas Claudinei Lopes e Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Moção de Apelo ao Senhor Prefeito Municipal para que promova a implantação do Parque Ecológico e de área verde 
na Quinta da Bela Olinda, conforme emenda aprovada ao Projeto de Lei nº 67/10 (PPA 2010-2013).
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar o número atual de médicos contratados para atuar 
na rede básica de saúde.
Solicita ao Senhor Diretor de Obras da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S. A. que a terra resultante das obras 
de duplicação da Rodovia Cezário José de Castilho seja repassada à Prefeitura de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da Construtora Sanches Tripoloni Ltda. que a terra resultante das obras de duplicação da 
Rodovia Cezário José de Castilho seja repassada à Prefeitura de Bauru.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua José Fernandes, 
Jardim Estoril IV.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 13 da Rua Treze de Maio, Vila 
Noemy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça do Macaco, localizada na quadra 01 da Rua Antônio José 
Grando, Conjunto Habitacional Darcy César Improta.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua Venâncio Cabello e 
na quadra 01 da Rua Hélio Caçador, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a proibição de estacionamento em um dos lados 
da Rua Engenheiro Saint Martin, no trecho entre as Avenidas Rodrigues Alves e Duque de Caxias.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias e o asfaltamento em todas as quadras de terra da Rua 
José Thomaz Ferreira, Jardim Solange.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação na quadra localizada no cruzamento das Ruas 
Alberto Paulovich e Pedro Prata de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a implantação de rede de esgoto nas quadras 01 a 03 da Rua Rafael Nicolau 
Martins Oliares, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, a relação quantitativa e nominativa dos mutuários da 
COHAB que têm direito ao Termo de Quitação, informando se há algum impedimento para que o documento não 
esteja sendo entregue.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e pintura das guias e sarjetas em toda a extensão da Rua 
Sorocabana, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e pintura das guias e sarjetas em todas as vielas do Novo 
Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da praça localizada na Rua Rafael Nicolau Martins Oliares, Vila 
Santista.
Moção de Apelo ao Senhor Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para que revogue ou 
suspenda a eficácia do artigo 218 da Resolução 414 de 2010, no que se refere à transferência dos ativos de iluminação 
pública à pessoa jurídica de direito público competente, ou seja, para os municípios.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e sinalização viária nas quadras 08 e 10 
da Avenida Gabriel Rabello de Andrade, Parque Jaraguá.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma do playground da Praça Nove de Julho, Distrito de Tibiriçá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias nas quadras 01, 02, 04 e 05 da Rua João Coelho 
Moreira, Residencial Lago Sul, nas quadras 02 e 03 da Rua Geraldo de Godoy e nas quadras 01 e 02 das Ruas 
Evangelina Messias de Oliveira e Lázaro Cleto, Parque Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 04, 08 e 09 da Rua Nélson Mortari e nas quadras 03 
a 08 da Rua Seijo Ishikawa, Jardim Ouro Verde, nas quadras 04 a 09 da Rua Pedro Fernandes e nas quadras 01 e 02 da 
Rua Sueli Gomes França, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 01 da Alameda Ptolomeu, 
Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo nas quadras 03 e 04 da Rua Carmo 
Bartalotti, Jardim Vânia Maria.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno localizado na quadra 03 da Rua Salvador Piragini, Parque 
União.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas José Antônio Barreto e Benito 
José Allegro, Vila Nova Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de placa de advertência A-32b nas proximidades da Farmácia 
Municipal.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias e o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 03 da Rua 
Norberto Barbosa, Jardim Coral.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento da quadra 07 da Rua 
Joaquim da Silva Martha com a Rua Monsenhor Claro, Vila Santa Izabel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada no cruzamento das Ruas Canadá e 
Uruguai, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 12 da Rua Agostinho 
Fornetti, Vila Cidade Jardim.
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