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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.399, DE 12 DE AGOSTO DE 2.013

P. 36.639/12 Regula o acesso a informações previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2.011.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  A presente lei define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, e pelas entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebem recursos públicos municipais para a realização 
de atividades de interesse público, à vista das normas gerais estabelecidas na Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011 para a concessão de informações.

Parágrafo único. Informações para fins da presente lei devem ser consideradas como dados processados 
ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

CAPÍTULO II
DO DIREITO AO ACESSO A DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES

Art. 2º  É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta:
I –  promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, 

assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade, para garantir 
o pleno direito de acesso;

II –  divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, 
sob sua custódia, independentemente de solicitações;

III –  proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio 
de critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo possível;

IV –  disponibilizar mensalmente no site oficial a relação dos servidores/
funcionários ativos, inativos e pensionistas, constando nome completo, 
cargo efetivo/comissionado, local de trabalho e remuneração, subsídio, 
pensão ou proventos;

V -  disponibilizar mensalmente no site oficial, além dos valores recebidos pelos 
servidores mencionados no inciso IV, as verbas honorárias e de sucumbência 
recebidas pelos Procuradores do Município e demais servidores, extensiva 
aos da Administração Indireta, no exercício da sua função.

Parágrafo único.  A remuneração prevista no inciso IV desdobrar-se-á em: total bruto, detalhadamente, 
total do mês, detalhadamente e total líquido.

Art. 3º  O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os direitos 
de obter:
I –  orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou 
informação almejada;

II –  dado ou informação contida em registro ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos;

III –  documento, dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV –  dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V –  documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 

entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
VI –  documento, dado ou informação pertinente à administração do patrimônio 

público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;
VII –  documento, dado ou informação relativa:

a)  à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos;

b)  ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelo órgão de controle interno e externo, incluindo 
prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
1.  Quando não for autorizado acesso integral do documento, dado 

ou informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado 
o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou 
cópia com ocultação da parte sob sigilo;

2.  O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às 
informações neles contidas utilizados como fundamento da 
tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado 
com a edição do ato decisório respectivo;

3.  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o 
interessado requerer à autoridade competente a imediata 
instauração de apuração preliminar junto à Corregedoria 
Geral Administrativa ou órgão ou comissão correspondente na 
Administração Indireta para investigar o desaparecimento da 
respectiva documentação;

4.  Verificada a hipótese prevista no item 3 deste artigo, o 
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no 
prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas 
que comprovem sua alegação.  
CAPÍTULO III

DO  SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC
Art. 4º  VETADO.
Art. 5º  Acrescenta o inciso VIII no §1º do art. 4º da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho 

de 1.993, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.608 de 27 de agosto de 1.993, 
com a seguinte redação:
“Art. 4º  (...)
§ 1º  (...)
(...)

VIII -  Serviço de Informações ao Cidadão – SIC.” (NR)
Art. 6º  O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, terá  a seguinte competência:

I –  realizar atendimento presencial e/ou eletrônico de orientação ao público 
sobre os respectivos direitos, sobre o funcionamento do Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC e tramitação de documentos;

II –  protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem 
como encaminhar os pedidos de informações às respectivas Secretarias 
Municipais ou órgãos da Administração Indireta;

III –  controlar o cumprimento de prazos por parte das Secretarias Municipais;
IV –  realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e 

informações ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde 
encontrá-los.
a)  O Prefeito Municipal e as autoridades máximas dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal Indireta designarão, no prazo de 
30 (trinta) dias, os responsáveis pelos Serviços de Informações ao 
Cidadão – SIC;

b)  Para o pleno desempenho de suas atribuições, os Serviços de 
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Informações ao Cidadão – SIC deverão:
1.  manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolo 
e arquivo;
2.  buscar informações junto aos gestores de sistemas 

informatizados a bases de dados, inclusive de portais e sítios 
institucionais.

Art. 7º  O pedido de informações, ainda que protocolado em outra repartição municipal ou 
Poupatempo, deverá ser encaminhado ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 
respectivo e deve conter  a identificação do interessado (nome, número de documento 
e endereço) e a especificação da informação requerida.

§ 1º  É vedada a  exigência de apresentação de justificativa ou de motivos determinantes.
§ 2º  Em caso de dúvida para a concessão da informação, poderá ser convocada a Comissão 

de Acesso à Informação.
Art. 8º   O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC responsável pelas informações 

solicitadas, deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis.
§ 1º  Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao 

Cidadão – SIC, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá:
I -  comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão;
II -  indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido;
III -  comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, 

o órgão ou a entidade que a detém ou, ainda, remeter o requerimento a esse 
órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação. 

§ 2º  O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado.

§ 3º  Sem prejuízo de segurança e da proteção das informações e do cumprimento 
da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC do órgão ou 
entidade, poderá oferecer meios para que o próprio interessado possa pesquisar a 
informação de que necessitar.

§ 4º  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total  ou parcialmente 
sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recursos, prazos 
e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 
competente para sua apreciação.

§ 5º  A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja 
anuência do interessado.

§ 6º  Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao 
interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou 
reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou 
entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado 
declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Art. 9º  O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo Prefeito 
ou autoridade máxima do órgão da Administração Indireta.

Art. 10  É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por 
certidão ou cópia, mediante requerimento por escrito.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS

Art. 11  No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou às 
razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o 
interessado interpor pedido de reconsideração ou recurso contra a decisão no prazo 
de 10 (dez) dias a contar de sua ciência.

§1º  O pedido de reconsideração ou recurso será dirigido ao Serviço de Informações ao 
Cidadão – SIC, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para a decisão. 

§2º  Em caso de dúvida para a concessão da informação poderá ser convocada a Comissão  
de Acesso à Informação.

Art. 12  O recurso hierárquico poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
ciência da decisão  ao Prefeito Municipal ou autoridade competente da Administração 
Indireta, podendo consultar a Comissão de Acesso à Informação.

Parágrafo único.  O prazo para a decisão é de 5 (cinco) dias.
Art. 13  Caso seja novamente negado o acesso ao documento, dado ou informação, o 

requerente poderá recorrer ao Prefeito Municipal ou ao representante legal da 
Administração Indireta que terá o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se, nos 

casos de:
I –  o acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa 

for negado;
II –  a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação, 

total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade 
classificadora ou a hierarquicamente superior as quem possa ser dirigido o 
pedido de acesso ou desclassificação;

III –  os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2.011, não tiveram sido observados;

IV –  estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na 
presente lei ou na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011.

Art. 14  O recurso previsto no art. 13 somente poderá ser dirigido ao Prefeito Municipal ou 
ao representante legal da Administração Indireta, depois de submetido à apreciação 
nos moldes dos artigos 11 e 12 da presente lei.

Parágrafo único.  Verificada a procedência das razões do recurso, o Prefeito Municipal ou o 
representante legal da Administração Indireta  determinará ao setor ou entidade que 
adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011 e na presente lei. 

CAPÍTULO V
DA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES

Art. 15  É dever da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de documentos, dados e informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º  Na divulgação das informações a que se refere o “caput” deste artigo, deverão 
constar, no mínimo:
I -  registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 

das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II -   registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos financeiros;
III -   registro de receitas e despesas;
IV -  informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V -   dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, de 

programas, ações, projetos e obras de órgão e entidades;
VI -   respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º  Para o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, os órgãos e entidades 
municipais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet).

§ 3º  Os sítios de que trata o § 2º deste artigo deverão atender, entre outros, aos seguintes 
requisitos:
I -  conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão;

II -  possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações;

III -  possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquinas;

IV -  divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V -  garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 

eletrônica ou telefonia, com o órgão ou entidade detentora do sítio;
VIII –  adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2.000, art. 9º da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 
09 de julho de 2.008, e da Lei Estadual nº 12.907, de 15 de abril de 2.008.

CAPÍTULO VI
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO A DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES

Art. 16  São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da Administração 
Pública Municipal, duas categorias de documentos, dados e informações:
I –  Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado;
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II –  Pessoais: aqueles relacionados à pessoa natural identificada ou 
identificável, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades a garantias individuais.

Art. 17   Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único.  Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Seção I
DOS DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS

Art. 18  Os documentos, dados e informações, sigilosos a serem considerados são os 
elencados e disciplinados na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011 e 
Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2.012.

Parágrafo único.  Para referidos casos devem ser aplicadas as regras constantes na Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2.011 e Decreto  Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 
2.012.

Seção II
DOS DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 19  A análise de documentos, dados e informações pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 
bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º  Os documentos, dados e informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 
intimidade, vida privada, honra a imagem:
I -  terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e 

pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a 
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referem;

II -  poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de 
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado 
por seu uso indevido.

§ 3º  O consentimento referido no inciso II do § 1º deste artigo não será exigido quando as 
informações forem necessárias: 
I -  à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou 

legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o 
tratamento médico;

II -  à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 
público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a 
que as informações se referirem;

III -  ao cumprimento de ordem judicial;
IV -  à defesa de direitos humanos;
V -  à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º  A restrição de acesso aos documentos, dados e informações relativos à vida privada, 
honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar 
processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver 
envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de 
maior relevância.

§ 5º  Os documentos, dados e informações identificadas como pessoais somente poderão 
ser fornecidos pessoalmente, com a identificação do interessado.

CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 20  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público:
I –  recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas nos 

termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 
internacionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II –  utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, documento, dado ou informação 
que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III –  agir como dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a documento 
dado e informação;

IV –  divulgar ou permitir a divulgação ou acesso ou permitir acesso indevido ao 
documento, dado e informação sigiloso ou pessoal;

V –  impor sigilo a documento, dado e informação para obter proveito pessoal ou 
de terceiro, ou para fins de documentação de ato ilegal cometido por si ou 
por outrem;

VI –  ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, dado ou 
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de 

terceiros;
VII –  destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 

possíveis violações de direitos humanos. 
§ 1º  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as 

condutas descritas no “caput” deste artigo serão apuradas e punidas pela Corregedoria 
Geral Administrativa, ou órgão ou comissão correspondente, nos moldes da Lei 
Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.

§ 2º  Pelas condutas descritas no “caput” deste artigo, poderá o agente público responder, 
também, por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 
8.429, de 2 de junho de 1.992.

Art. 21  A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e informações em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar 
o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011, e nesta lei estará 
sujeita às seguintes sanções:
I –  advertência;
II –  multa; 
III –  rescisão do vínculo com o poder público;
IV –  suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

V –  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º  As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º  A reabilitação referida no inciso V deste artigo será autorizada somente quando o 
interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º  A aplicação da sanção prevista no inciso V deste artigo é de competência exclusiva da 
autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 22  Os órgãos e entidades municipais respondem diretamente pelos danos causados em 
decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, 
danos e informações sigilosos ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade 
funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude 
de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades municipais, tenha acesso 
a documento, dado ou informações sigilosas ou pessoal e a submeta a tratamento 
indevido.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.23  Fica criado o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, órgão coletivo, 
permanente e autônomo, de caráter consultivo, deliberativo, avaliador e fiscalizador 
da Política Municipal de Transparência e Controle Social.

Art.24  Compete ao Conselho Municipal de Transparência e Controle Social:
I -  Elaborar e deliberar sobre políticas públicas de promoção da 

transparência e controle social na administração e gestão pública, 
com vistas à melhoria da eficiência administrativa; 

II -  Zelar pela garantia ao acesso dos cidadãos aos dados e informações 
de interesse público ao Poder Público quando tal acesso for 
desrespeitado;

III -  Planejar, articular e implementar, com o auxílio e o assessoramento 
técnico dos órgãos públicos municipais, ferramentas para políticas 
de transparência e eficiência na administração pública e de controle 
social;

IV –  promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos 
correlatos, para o debate de temas relativos a transparência e 
controle social;

V –  fiscalizar o cumprimento da legislação voltada a transparência e 
controle social;

VI –  expedir para os órgãos públicos recomendações pertinentes ao 
desenvolvimento da transparência e controle social;

VII –  requerer informações das autoridades públicas para o efetivo 
desenvolvimento de suas atividades, no prazo da Lei Federal n° 
12.527, de 18 de novembro de 2.011;

VIII –  identificar meios e apresentar propostas de integração entre os 
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dados e informações públicas de todas as esferas do Poder Público 
Municipal;

IX –  elaborar relatório anual sobre as políticas públicas de transparência 
e controle social, que será apresentado, em audiência pública na 
Câmara dos Vereadores, ao Prefeito, aos Vereadores e a sociedade 
civil;

X –  convocar e organizar a Conferência Municipal de Transparência e 
Controle Social;

XI –  elaborar e aprovar seu regimento interno;
XII –  elaborar, atualizar, manter e divulgar indicadores de transparência, 

eficiência e de controle social no âmbito da administração pública 
de Bauru; e

XIII –  desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de 
transparência e controle social;

Parágrafo único.  O regimento interno, de que trata o inciso XI deste artigo, será elaborado no prazo 
de até (60) sessenta dias, após a constituição e nomeação do Conselho Municipal de 
Transparência e Controle Social.

Art. 25  O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social será regulamentado por 
decreto municipal.

Art. 26  As omissões desta lei serão supridas pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2.011 e Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2.012.

Art. 27  A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 12 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.223, DE 13 DE AGOSTO DE 2.013
P.36.504/13 Permite o uso de bem móvel de propriedade do Município à POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CORPO DE BOMBEIROS DE BAURU.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A:
Art.1º Fica permitido o uso do seguinte bem móvel pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – CORPO DE BOMBEIROS DE BAURU, pelo prazo de 1 (um) 
ano, prorrogável por igual período ou até a promulgação da lei de cessão de uso:
“Um ônibus com capacidade para 26 (vinte e seis) passageiros, mais dois auxiliares, 
tipo Volare W9, cor vermelha, à diesel, ano 2.013, NRO RENAVAN 400136, marca/
modelo: MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, Chassi NRO 93PB40N31DC047541, 
Motor: U1A003802, Potência: 165 CV.”, adquirido pelo Fundo Municipal de 
Manutenção do Corpo de Bombeiros de Bauru – FUMB conforme Nota Fiscal, 
datada de seis de junho de dois mil e treze.

Art. 2º Do termo de permissão de uso deverão constar, dentre outras condições, 
obrigatoriamente as seguintes:
a) prazo determinado de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo  
  período mediante aditivo, ou  até a promulgação da lei de cessão de  
  uso, cujo projeto será enviado à Câmara Legislativa;
b) utilização do bem gratuitamente e exclusivamente para a execução dos  
  serviços do Corpo de  Bombeiros de Bauru;
c) devolução do bem por desvio de finalidade ou interesse do Município,  
  após notificada a  permissionária;
d) manutenção, guarda e conservação do bem;
e) devolução do bem findo o prazo permitido, salvo prorrogação da   
  permissão ou a promulgação da  cessão de uso.

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 13 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.226, DE 16 DE AGOSTO DE 2.013
P. 13.506/10 Designa membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – 
COMUPDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam designados, para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 

Animais – COMUPDA, conforme previsto no artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.951, 
de 02 de agosto de 2.010, os seguintes membros:
I. Representantes Governamentais
a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Titular: Denisabeth de Almeida Ramalho
 Suplente: Maria Helena Pereira
 Titular: José Rodrigues Gonçalves Neto
 Suplente: Mário Ramos de Paula e Silva
b) SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Titular: Luiz Antonio da Silva Pires
 Suplente: Valter dos Santos Junior
 Titular: Luiz Carlos de Almeida Neto
 Suplente: Cláudio Sampaio
c) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Titular: Yara Moraes Rapini Zalaf
  Suplente: Sirlei Sebastiana Polidoro Campos
d) INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Titular: Thiago Eduardo Bianconi
Suplente: Lélia Lourenço Pinto

e) SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/CETESB
  Titular: Jussara Maria Tebet
  Suplente: Raphael Lou Tchong Ruiz 
II. Representantes da Sociedade Civil
a) FACULDADE DE BIOLOGIA DA UNESP

Titular: Fátima Luisa de Maria Schoeder
Suplente: Alessandra Karine dos Santos Contador

b) FACULDADE DE BIOLOGIA DA USC
Titular: Carla Gheler Costa
Suplente: William Ricardo Santana

c) FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIP
Titular: Eric de Castro Pereira
Suplente: Silvia Helena Pereira V. Sgarbosa

d) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
Titular: José Rafael Modolo
Suplente: Giselda Matos Xavier

e) ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL/AMBIENTAL NATURAE 
VITAE, INSTITUTO VIDADIGNA E SOS GATINHOS, 
RESPECTIVAMENTE
Titular: Mariana Fraga Zwicker
Suplente: Borika Frank Hegyessy
Titular: Helena Beatriz Schuler Cassa Silva
Suplente: Rosangela Nora Bittencourt
Titular: Sandra Regina Daniel Ariede
Suplente: Marta Caputo Vieira

Art. 2º  Conforme disposto no art. 6º da Lei nº 5.951, de 02 de agosto de 2.010, o presidente 
do COMUPDA será eleito entre seus membros, por maioria simples.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 
de agosto de 2.013.
Bauru, 16 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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PROJETO DE LEI Nº 86/13
P. 18.027/12 Autoriza o Poder Executivo a  doar bens móveis para a Creche Berçário “Antonio 
Pereira”.
  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 Poder Executivo autorizado a doar os seguintes bens móveis para a Creche 

Berçário “Antonio Pereira”:
I – 36 (trinta e seis) cadeiras escolares patrimoniadas sob nºs 26693, 26629, 

26730, 26658, 26687, 26675, 26603, 26669, 26683, 26653, 26621, 
26736, 26646, 26598, 26691, 26684, 26659, 26728, 26599, 26655, 
12739, 12756, 12753, 12748, 12994, 12794, 12901, 12943, 12734, 7722, 
13032, 12993, 7721, 12989, 12118, 12737, avaliados em R$ 5,00 (cinco 
reais) a unidade;

II – 12 (doze) conjuntos (mesas e cadeiras) patrimoniadas sob nºs 45759, 
45766, 45751, 45747, 45767, 45763, 45762, 45746, 45765, 45748, 45757 
e 45758, avaliados em R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) a 
unidade;

III - 08 (oito) carteiras patrimoniadas sob nºs 34623, 34631, 34611, 34628, 
34624, 34639, 34614 e 34616 avaliadas em R$ 17,99 (dezessete reais e 
noventa e nove centavos) a unidade;

IV – 06 (seis) mesas patrimoniadas sob nºs 26662, 26660, 26663, 4719, 12076 
e 52283  avaliadas em R$ 5,00 (cinco reais) a unidade;

V- 01 (uma) caixa de som patrimoniada sob nº 6648, avaliada em R$ 10,00 
(dez reais);

VI – 02 (duas) estantes patrimoniadas sob nºs 69468 e 69477, avaliadas em R$ 
545,70  (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos);

VII – 01 (uma) escrivaninha patrimoniada sob nº 6586, avaliada por R$ 5,00 
(cinco reais);

VIII – 01 (uma) mesa baia patrimoniada sob nº 82514, avaliada por R$ 180,00 
(cento e oitenta  reais) e

IX – 01 (um) refrigerador patrimoniado sob nº 11472, avaliado por R$ 10,00 
(dez reais).

Art. 2º Os bens públicos descritos nos incisos I ao IX do artigo 1º serão utilizados 
exclusivamente para o atendimento das crianças matriculadas na entidade.

Art. 3° Fica a DONATÁRIA autorizada a tomar posse dos bens a partir da publicação desta 
lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
14, agosto, 13

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Tenho a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar bens móveis para a Creche Berçário 
“Antonio Pereira”.
 Os bens objetos da presente doação são mesas, carteiras, cadeiras, caixa de som, estante, 
escrivaninha, mesa baia e refrigerador, avaliados pelo seu estado físico atual e se encontram disponíveis na 
Secretaria Municipal da Educação.
 De acordo com a Seção de Patrimônio da Secretaria da Educação, os materiais estão disponíveis 
e não interessam a nenhuma unidade escolar, encontrando-se em bom estado de conservação, necessitando 
um ou outro de algum reparo.
 A Creche Berçário “Antonio Pereira” é uma entidade conveniada junto a Prefeitura Municipal 
sem fins lucrativos, desempenhando um papel social relevante na sociedade junto às crianças carentes.
 A doação dos bens móveis, portanto, servirá para colaborar com a prestação do serviço público, 
permitindo melhor utilização dos bens.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO  DE  EMENDA  Á LEI ORGÂNICA Nº 01/13
P. 7.299/06 Altera o art. 88 e parágrafo único e acrescenta os arts. 88-A e 88-B à Lei Orgânica 
do Município de Bauru.
  A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, nos 
termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda.
Art. 1º  Altera o art. 88 da Lei Orgânica do Município de Bauru, com a seguinte redação:

“Art. 88  Quando houver alteração nas remunerações dos cargos efetivos, 
dos cargos em comissão ou das funções de confiança, os valores já 
incorporados pelos servidores ativos e pelos servidores inativos com 
direito a paridade, poderão ser revistos de acordo com os critérios 
atuais, nas seguintes hipóteses.” (NR)

Art. 2º Altera o parágrafo único do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Bauru, com a 
seguinte redação:

  “Art. 88 (...)
  Parágrafo único. Revogado.”(NR)
Art. 3º Acrescenta  os  §§  1º,  2º,  3º  e  4º  ao  art.  88  da  Lei  Orgânica do Município de 

Bauru, com as seguintes redações:
“Art. 88 (...)

§ 1º  Pelo valor da gratificação calculada sobre a função de confiança ou   
 pelo valor da gratificação calculado sobre o cargo em comissão.

§ 2º  Pelo  percentual  da  gratificação  das  funções  de  confiança  ou  dos    
 cargos  em comissão calculados sobre sua respectiva grade salarial.

§ 3º  Pelo valor da diferença existente entre a remuneração do cargo efetivo   
 com a remuneração do cargo em comissão ou da função de    
 confiança de Diretor de Divisão.

§ 4º Em  manter o valor atual incorporado, com base nas interpretações da   
 lei, que somente será reajustado com o índice anual aplicado a grade   
 salarial.”(NR)

Art. 4º Acrescenta o art. 88-A à Lei Orgânica do Município de Bauru, com a seguinte 
redação:
“Art. 88-A Sempre  que  houver  alteração  nas  remunerações  dos cargos efetivos,  
  dos cargos em comissão ou das funções de confiança, os valores já  
  incorporados pelos servidores que tenham  feito  a  opção  mencionadas   
  nos  §§  1º  a  3º  do  artigo  88  serão  revistos  e alterados.” (NR)

Art. 5º Acrescenta o art. 88-B à Lei Orgânica do Município de Bauru, com a seguinte 
redação:
“Art. 88-B Havendo  diferença  salarial  a ser percebida,o valor será devido  ao  
  servidor somente apartir da data da solicitação devidamente   
  protocolada.” (NR)

Art. 6º  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 Emenda 
que, uma vez aprovado, traz novas regras às incorporações nos vencimentos dos servidores públicos 
municipais da administração pública municipal e dá outras providências.
 A proposta visa assegurar, a partir da solicitação devidamente protocolada, tanto ao 
servidor ativo como ao servidor inativo com direito a paridade, a possibilidade de revisão dos valores 
já incorporados a titulo de diferença salarial entre a remuneração dos cargos efetivos e dos cargos em 
comissão ou funções de confiança.
 Esclarecemos que a proposta apresentada aos Nobres Vereadores, não terá impacto financeiro 
junto aos cofres da Prefeitura Municipal de Bauru e sim aos cofres da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV no valor mensal de aproximadamente R$ 
59.768,27 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a sua aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 7.040/13 - PROCESSO Nº 15.690/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: C.A. DA SILVA PISCINAS – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo nº 15.690/13 a prestar ao CONTRATANTE os 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PISCINA DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 
melhor descritos no anexo I do Edital nº 241/13. - PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 22.500,00 
- MODALIDADE: Pregão Presencial nº 069/13 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 30/07/13, de 
acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

EXTRATOS 
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Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário

Secretaria das 
Administrações Regionais

 Levi Momesso
Secretário 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3 

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

Administração Regional Falcão/Industrial 
Rua Domingos Bertoni, 7-50 

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Administração Regional Mary Dota 

Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 
- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

Sub-Prefeitura de Tibiriçá 
Rua João Figueira de Mello, quadra 3 

- F. 3279-1145

REQUERIMENTO
Comunicamos abaixo, a Associação de Moradores de Bairros que protocolou requerimento de cadastro:

Processo: 54399/2013
AMOBEIJA-Associação de Amigos e Moradores do Núcleo Beija-Flor
Presidente: Vanderleia do Carmo Abreu Silva

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 08/08/2013, portaria nº 1.380/2013, exonera, a pedido, RAYRA DE 
CARVALHO COSTA CESAR PINTO, RG nº 43.576.734-3, matrícula nº 29.428, do cargo em comissão 
de Assessor de Secretaria, da Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/e-doc nº 52.176/2013.

A partir 06/08/2013, portaria nº 1.381/2013, exonera, a pedido, o servidor JOAO JAIR BERTONI, RG nº 
5.195.048-0, matrícula nº 31.228, do cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte 
– Servente de Limpeza, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 51.450/2013.

A partir 09/08/2013, portaria nº 1.382/2013, exonera, a pedido, o servidor MARCOS ADRIANO SUZUKI, 
RG nº 29.986.908-8, matrícula nº 31.093, do cargo efetivo de Especialista em Saúde - Médico, da Secretaria 
Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 52.330/2013.

A partir 12/08/2013, portaria nº 1.383/2013, exonera, a pedido, o servidor ATILA BURIN MARIANO, 
RG nº 44.567.816-1, matrícula nº 29.399, do cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
– Auxiliar de Administração, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme protocolo/e-doc 
nº 52.466/2013.

DISPENSA: A partir 17/08/2013, portaria nº 1.384/2013, dispensa, a pedido, o servidor NILSON 
BATISTA JUNIOR, RG nº 6.103.677-6, matrícula nº 27.559, da função de confiança de Diretor de Divisão 
de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 53.570/2013.

DESIGNAÇÃO: A partir 17/08/2013, portaria nº 1.385/2013, designa a servidora MARIA LUIZA 
ZANZARINE ARAUJO, RG nº 6.181.492, matrícula nº 24.409, para exercer a função de confiança 
de Diretor de Divisão de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 
53.570/2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – MERENDEIRA homologado em 
31/08/2011, por mais 02 (dois) anos, a contar de 31/08/2013.

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

PREFEITO MUNICIPAL

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 1365/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TECNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SOLDADOR, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JOSE ULISSES FIRMINO portador 
do RG 16.155.619, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 4º lugar, no concurso público 
para TECNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SOLDADOR, edital nº 
22/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1366/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) EDNA CRISTINA INACIO DE CARVALHO portador do RG 
18218609, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 83º lugar, no concurso público para 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1367/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANGELA APARECIDA DOS SANTOS portador do RG 164835222, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 84º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1368/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) ROSELI RODRIGUES PIMENTEL BARRETO portador do RG 
203070070, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 85º lugar, no concurso público para 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 11h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1369/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLARICE OLIVEIRA SILVA portador do RG 172322480, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 86º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL 
- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1370/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) JOANA MIGUEL DA SILVA portador do RG 520761224, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 87º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL 
- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 15h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1371/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2283 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ADRIANA NAZARO COUTINHO portador do RG 21279316, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 65º lugar, no concurso público para ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 37/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 19/08/2013 ÀS 16h00min.

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 
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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)

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1372/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1140/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). ANGELA 
GALVAO DE FRANÇA, portador (a) do RG n.º 191971145, classificação 64º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1373/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1149/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). DENISE DA SILVA 
MAXIMO TECHERA, portador (a) do RG n.º 409797637, classificação 70º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1374/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1150/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). DANIELLY ALINE 
DIONIZIO PAINI, portador (a) do RG n.º 422340546, classificação 71º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1375/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1154/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). MARTA YURIKO 
NOMISO, portador (a) do RG n.º 323670222, classificação 73º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1376/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1159/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). GABRIELA PEDRO 
FERREIRA GASPAR, portador (a) do RG n.º 46239735X, classificação 78º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TACITA.

PORTARIA Nº 1377/2013: 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 2283, a PORTARIA N.º 1160/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). FRANCIELLE 
OLIVEIRA SAUDINO, portador (a) do RG n.º 479108912, classificação 79º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TACITA.

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
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
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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.
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 
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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
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.
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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: 
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.

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

CONTRATO Nº 7.042/13 - PROCESSO Nº 53.032/12- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: Constitui objeto 
da presente a contratação de serviços de engenharia objetivando as Obras de Reforma dos Prédios da 
“Estação Paulista, em área construída de 1.258,10 m2, na Rua Agenor Meira s/nº - Centro – Bauru/SP e 
pertencente ao contrato de repasse firmado com a União Federal por intermédio do Ministério do Turismo 
– Caixa Econômica Federal, sendo: O prédio da “Estação da Companhia Paulista - CP” é térreo e o projeto 
contempla reforma e ampliação ampla: com troca de piso, revestimento, pintura completa (parte do prédio), 
rede de captação de água pluvial, novas instalações hidráulicas e elétricas, substituição de forros, instalação 
de novos caixilhos, construção de espaços para funcionamento de serviços de caráter cultural, como: praça 
para exposições externas, salas para galerias, museu, etc... Sendo todos para abrigar os serviços de cultura 
da Secretaria Municipal de Cultura no Centro da cidade de Bauru/SP.- PRAZO: 18 meses - VALOR 
TOTAL: R$ 639.184,31 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13 – PROPONENTES: 
01- ASSINATURA: 06/08/13, de acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário
PORTARIA Nº 024/2013

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

RESOLVE:
NOMEAR os seguintes membros da Comissão dos Clubes do Futebol Amador de Bauru para o 

acompanhamento dos repasses de recursos para arbitragem do Campeonato Amador organizado pela LBFA 
– Liga Bauruense de Futebol Amador, do ano de 2013:
  SIDNEY QUEIROZ ANDRADE, RG 9.490.195-8, 
 Presidente do Ajax Futebol Clube;
  ISIDORO APARECIDO ALVES, RG 13.502.891, 
 Diretor do Ajax Futebol Clube;
  JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, RG 14.326.892,
 Diretor do Nacional Atlético Clube;
  IRINEU MONTESINO, RG 15.726.346,
 Presidente do C.F. do Santa Cândida Futebol Clube;
 WELLINGTON CHATEAUBRIAND DA SILVA, RG 6.376.484-2,
 Secretário Geral da L.B.F.A.

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

ROGER BARUDE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

      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

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE:
34.247/11 Igreja Evangélica Assembléia de Deus Missionaria Bauru

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. 36705/11 – Marcos Roberto miqueloto;
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Proc. 13447/12 – Joaquim Pereira da Silva;
Proc. 50958/12 – Joseli Cicera da Silva;
Proc. 51205/12 – Evaldo Braulino de Melo;
Proc. 51599/12 – Antônio Massanaro Filho;
Proc. 51790/12 – Regina Maria da Silva;
Proc. 52577/12 – Arivaldo Baptista de Oliveira;
Proc. 52840/12 – Antônio Gonçalves de Aguiar;
Proc. 52884/12 – Helen Maressa Mizael Lopes;
Proc. 53225/12 – Ana Izabel Stradiotto de Quadros;
Proc. 55806/12 – Edson da Silva Ramos;
Proc. 55922/12 – Laércio de Souza;
Proc. 56132/12 – Reginaldo Gonçalves Chaves;
Proc. 56435/12 – José Carlos Pereira;
Proc. 56466/12 – Paulo Roberto Silva Marques;
Proc. 56799/12 – Josiana de Souza;
Proc. 56900/12 – Marli da Silva Alves Martins;
Proc. 57468/12 – Mariza Calarga da Silva;
Proc. 59884/12 – Ercílio Gonçalves de Freitas;
Proc. 64286/12 – Anderson Luiz Guimarães;
Proc. 64391/12 – Osvaldo Yachel Filho;
Proc. 65347/12 – Roberto Tobias dos Santos;
Proc. 65754/12 – Carolina Garcia de Brito Lopes;
Proc. 67184/12 – Severiano Orestes Domenghetti;
Proc. 35397/11 -  Silvio Vieira de Mattos;
Proc. 42881/11 -  Karina de Cássia Gomes Galhardo;
Proc.  4158/12 -  Antônio Carlos Rodolpho;
Proc.  9003/12 - Rafael Camargo da Silva;
Proc. 21267/12 -  Rita de Cássia Bernardino da Silva;
Proc. 23948/12 - Gilberto do Nascimento;
Proc. 43510/12 -  José Luiz Banzatto;
Proc. 51182/12 -  João Batista Antero;
Proc. 52135/12 -  Adenilson Aparecido Rui;
Proc. 52237/12 -  Cinthia Paula Joel Maia;
Proc. 53772/12 -  Marcelo Magalhães de Oliveira;
Proc. 53837/12 -  Eliana Cristina de Souza;
Proc. 55131/12 -  Flávio Lima Neto;
Proc. 3761/13 – Lourdes Furlan Barbeiro;
Proc. 3598/13 – Ildiceia Silveira B. Amorim;
Proc. 4334/13 – Nicolau Rodrigues;
Proc. 4389/13 – Antenor S. Geremias;
Proc. 10465/13 – Elizabeth Alves Ferreira;
Proc. 58615/11 – Luis Carlos B. De Oliveira;
Proc. 33112/12 – Rodrigo Almeida L. De Araujo;
Proc.     415/13 – Viviany Geraldo de Morais;
Proc.     924/13 – Maria da Lapa da Silva;
Proc.    5010/13 – Vera Lucia P. Zaramello;
Proc.    5728/13 – Nilton Luiz Ferrato;
Proc.  11044/13 – Reni Bueno de C. Dias;
Proc.  39880/11 – Luiz Cornelio Filho;
Proc.  49644/11 -  Elizabeth Caniati;
Proc.  50040/11 – Antonio Carlos da S. Mojoni;
Proc.    1046/13 – Devanil de Oliveira;
Proc.    1690/13 – Gerlado Francisco Junior;
Proc.    4619/13 – Josue dos Santos;
Proc.    6837/13 – Maria Aparecida dos Santos;
Proc.   7192/13 – Gilberto Martins da Cruz;
Proc.    7346/13 – Sergio Gagliardi;
Proc.    7777/13 – Adenise Aparecida B. Nascimento;
Proc.    8035/13 – Roselane Boldan.

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. 1212/13 – Claudio Cesar Bodo;
Proc. 2984/13 – Claudia Pereira Mattar;

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. 45444/11 -  Paulo Barbosa Filho;
Proc. 55447/12 -  Paulo Barbosa Filho;
Proc. 51604/12 – Antônio Massanaro Filho;

Proc. 53162/12 – Antônio Alves Barbosa Filho;
Proc. 64445/12 – Marco Aurélio Garcia Academia Me;
Proc. 69458/12 – Bella Tocca  - Presentes e Assessórios Ltda. Me;
Proc. 69560/12 – Irani dos Santos Marmitaria Me;
Proc. 69701/12 – Paulo V. D. S. Oliveira Pizzaria Me;
Proc. 69823/12 – Ana Cecilia de Campos Galicia;
Proc. 3216/ 13 – Marly de Fátima Moreira ME;
Proc. 48718/12 – Marcio Sanches;
Proc. 69998/12 – Donatilla Durante Vivas ME;
Proc. 70443/11 – Barros Assessoria Contabil Ltda.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
ERRATA: Desconsiderar os seguintes pagamentos publicados no D.O. 2.282 do dia 15 de Agosto de 2013.

PROCESSO NOME VALOR
44031/2012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 685,48
44031/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 49.800,00
69727/2012 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 34.000,00
69727/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS R$ 13.116,00
13389/2013 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA R$ 26.338,50
69727/2012 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 348,00
69727/2012 FARMACE IND. QUIM. FARMACEUTICA CEARENSE R$ 7.211,60
44031/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 22.921,50
69727/2012 NUNESFARMA DISTR. PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA
R$

4.198,95

PAGAMENTOS
PROCESSO NOME VALOR
40103/2013 ACACIA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA R$ 17.500,00
10823/2002 BANDA MUNICIPAL DE BAURU R$ 11.063,25
7543/2006 COMPANHIA ESTÁVEL DE DANÇA DO MUN. DE BAURU R$ 3.591,63

21630/2013 COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ R$ 2.236,16
40651/2013 INIMIGOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA R$ 75.000,00
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP R$ 1.032,53
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP R$ 245,10
720/2011 LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 51.771,96

6991/2004 ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL R$ 14.571,39

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H
INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento 
(autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 
6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 
simples) conforme Lei nº 4.368/99.
*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem 
protegidas com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, 
Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-
de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, 
Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-
pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti. 
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DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADOS
ASSUNTO: VISTORIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

NOME ENDEREÇO PROCESSO
ROSÂNGELA MARIA VERTA 
ZAMPIERI

RUA ANTÔNIO ESPÍRITO SANTO, Nº 
4-9, VILA PARAÍSO 12459/2013

JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA LIMA LINCOLN QUEIROZ ORSINI, Nº 7-73, 
JARDIM EUROPA 41044/2012

ASSUNTO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES (HABITE-SE)

NOME ENDEREÇO PROCESSO

MARIA ÂNGELA PARDO ROCHA RUA HORTÊNCIA, Nº2-13, PQ VISTA 
ALEGRE 41044/2011

ALEX PINTO RUA OSCAR AUGUSTO GUELLI, Nº 
2-41, POUSADA DA ESPERANÇA 9800/2012

HORÁCIO AMÂNCIO DE CAMPOS D’ANNUNCIO CAMMAROSANO, Nº 
21-79, PQ VIADUTO 35914/2011

SEGANTIN ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS LTDA

RUA ELZA FILIPINI, Nº 5-73, JD 
CONTORNO 27208/2011

CÉSAR TADEU CONTE RUA TEODORO ÁLVARES, Nº 4-36, PQ 
JÚLIO NÓBREGA 43094/2011

WAGNER APARECIDO 
ISMANHOTO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 19-
70, VILA BRUNHARI 29128/2012

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO

REGINA LOURDES DE FREITAS RUA MANOEL ANTÔNIO 
AFONSO, Nº 1-88, MARY DOTA 28761/2013

JOSÉ MARQUES DA SILVA RUA ÁLVARO LOPES, Nº 1-47, 
MARY DOTA 29343/2013

ADEINE FERNANDA DA SILVA ALAMEDA ACRÓPOLE, Nº 10-5, 
SANTA EDWIGES 30679/2013

MARLENE AZEVEDO GUIMARÃES RUA SANTA TEREZINHA, Nº 1-15, 
VILA QUAGGIO 32099/2003

LUIZ ANTÔNIO MISSÃO RUA WALDEMAR DE BRITO, Nº 
1-101, PRESIDENTE GEISEL 17019/2009

JOSÉ FERREIRA ALVES RUA MIGUEL COUTO, Nº 10-66, 
VILA PARAÍSO 14560/2013

MÁRCIO JOSÉ DIAS RUA GABRIEL DE ALMEIDA, Nº 
2-53, NÚCLEO OCTÁVIO RASI 58443/2012

CÁTIA RUBIA GONÇALVES DE 
LIMA

RUA ARAÚJO LEITE, Nº 5-62, 
CENTRO 11767/2013

MARCO AURÉLIO DUCATTI E 
OUTRA

RUA DURVAL SAMPAIO, Nº 1-08, 
JARDIM COLONIAL 12688/2013

FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA RUA ALEXANDRE FAVERO, Nº 
7-26, VILA CELINA 28603/2013

ANTÔNIO CLEBER DOS SANTOS RUA DOS FERROVIÁRIOS, Nº 
7-74, NÚCLEO GASPARINI 27708/2013

ARLINDO PADILHA RUA DARWIN JESUS BORDINOS, 
Nº 4-80, VILA SANTA ROSA 27491/2013

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APóS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 

PROCESSO: 38965/2013
INTERESSADA: Teresinha Inácio Pereira Alves
ENDEREÇO: Rua Alagoas, nº 1-75, Vila Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada na lateral do imóvel (Rua Amapá)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 37107/2013
INTERESSADO: Carlos Augusto Corrêa de Godoy
ENDEREÇO: Rua Almeida Brandão, nº 9-76, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Santa Bárbara localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 36210/2013
INTERESSADO: José Riguette
ENDEREÇO: Rua Antônio dos Reis, nº 8-40, Alto Higienópolis
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Canelinhas, sendo 01 localizada à esquerda do imóvel e 01 localizada ao 
centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 38279/2013
INTERESSADO: José Haroldo Leonelli Pedroso
ENDEREÇO: Rua Romildo Brunhari, nº 2-104, Jardim Panorama
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Pata-de-vaca localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 35324/2013
INTERESSADO: José Carlos Pereira de Lima
ENDEREÇO: Rua Vicente Rocha, nº 1-6, Beija Flor
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel e 01 Alfeneiro localizado na lateral 
do imóvel (Rua Walter Beraldo)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 37057/2013
INTERESSADO: Thereza Aparecida Rodrigues Alamino
ENDEREÇO: Rua Benito José Alegro, nº 1-39, Vila Santa Luzia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 36227/2013
INTERESSADO: José Carlos Farconi
ENDEREÇO: Rua José Lemos de Almeida, nº 6-31, Vila Santa Luzia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Monguba localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 39664/2013
INTERESSADO: Maurício Benedito de Melo
ENDEREÇO: Rua Aurélio Duarte, nº 4-70, Vila Nove de Julho
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso-chorão localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 39453/2013
INTERESSADO: Iokomizo Fumio
ENDEREÇO: Rua Martins Fontes, nº 4-20, Vila Independência
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 38715/2013
INTERESSADO: Anilson Barboza Thereza
ENDEREÇO: Rua José Miguel, nº 5-50, Vila Maria
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Jambolão
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 36977/2013
INTERESSADO: José Carlos Moreira de Castro
ENDEREÇO: Rua Zoraide Ribeiro Buso, nº 2-106, Jardim Chapadão
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 38506/2013
INTERESSADA: Vania Vamin
ENDEREÇO: Rua Altair Leite de Campos, nº 5-37, Jardim Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 35912/2013
INTERESSADA: Sônia Maria Corrêa Marciano
ENDEREÇO: Rua Santa Francisca de Chantal, nº 1-12, Jardim Redentor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel e 01 Sibipiruna
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 34775/2013
INTERESSADO: João Antônio Cherubim
ENDEREÇO: Rua Breno Pinheiro Machado Ribas, nº 2-12, Octávio Rasi
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 38305/2013
INTERESSADO: Adauri José Fernandes
ENDEREÇO: Rua Noé Onofre Teixeira, nº 2-50, Vila Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 35206/2013
INTERESSADA: Ana Cecília Ferraz de Arruda Moraes
ENDEREÇO: Rua Rodolfina Dias Domingues, nº 8-48, Vila Paulista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Pata-de-vaca localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APóS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROTOCOLO: 24862/2013
INTERESSADA: Igreja Matriz de São Benedito 
ENDEREÇO: Praça Epitácio Pessoa, nº 3-80, Vila Falcão
ESPÉCIES DEFERIDAS: 03 Quaresmeiras, sendo 2ª 3ª e 6ª árvore e 01 Pata-de-vaca, sendo 5ª 
árvore  (Rua dos Andradas, partindo da Rua Sabadino Scriptore)
SUBSTITUIR POR: 04 árvores de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore não identificada, 01 Goiabeira e 01 Ficus, sendo 1ª, 4ª e 7ª 
árvore (Rua dos Andradas, partindo da Rua Sabadino Scriptore)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário
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Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

PORTARIA SNJ Nº 02/2013
 MAURÍCIO PONTES PORTO: Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, fazendo uso 
das suas atribuições legais, 

RESOLVE:
 Em conformidade com o Decreto nº. 10.088, de 20 de setembro de 2005, ficam os servidores 
abaixo relacionados, autorizados a dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos, por um período de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da 
insuficiência aferida no momento da utilização, dos ocupantes de cargo de motorista.
 - Idomeu Alves de Oliveira Júnior – matr. nº. 23.667
- Osvaldo Crispim da Silva – matr. nº. 13.696
 - Luís Gustavo Lopes Palhaci – matr. nº. 21.027
 - Carlos José Huck China – matr. nº. 24.346
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 12 de agosto de 2013

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

CONTRATO Nº 7.049/13 - PROCESSO Nº 18.006/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 18.006/2013, a prestar ao 
CONTRATANTE a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 
PARA A VIATURA PREFIXO 442, MODELO PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR 924-F – ANO 
1.996, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 270/13 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
8.700,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 089/13 – PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 
12/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

CONTRATO Nº 7.050/13 - PROCESSO Nº 18.006/2.013 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: LUIZ CARLOS COSTA BAURU – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos 
termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 18.006/13, a prestar ao CONTRATANTE 
o FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS PREFIXOS 410, 415, 433, 437, 440, 441, 445, 
447, MODELOS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA 
DA SECRETARIA DE OBRAS, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 270/13 - PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 64.076,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 089/13 – PROPONENTES: 
05 - ASSINATURA: 12/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

CONTRATO Nº 7.055/13 - PROCESSO Nº 12.960/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 12.960/13, a prestar ao 
CONTRATANTE os SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTORES COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E MÃO DE OBRA A SER REALIZADAS NAS VIATURAS PREFIXOS 519 E 548, melhor 
descrito no Anexo I do Edital nº 328/13.- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 19.899,98 – 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 115/2.013 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 14/08/13, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
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
ATO DECISóRIO

A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo:

Wilson Germano, matricula 14443, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Estado da Saúde, Departamento 
Regional de Saúde - DRS VI, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 123/2013.
 Acumulação legal.

Arnaldo Simão Junior, matricula 21154, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Mineiros do Tietê 
- SP.. Ato Decisório nº 124/2013. 
Acumulação legal.

Pedro Luiz Pereira, matricula 24986, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico Fiscal, junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo - CREMESP, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 125/2013.
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 89/2013
 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 
legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, 
considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.
MATRÍCULA NOME     CARGO
32.464  Diogo Segato Ruiz    ES/Medico
28.774  Marcus Vinicius Franco   ES/Medico
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2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 
34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 12 de agosto de 2013
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RESOLUÇÃO SMS Nº 05/2013
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 

legais, em especial o artigo 12, inciso I , letra “b” da Lei 5804 de 10 de novembro de 2009, considerando 
a necessidade de análise do processo de celebração de contrato para realização de exames de ressonância 
e angioressonância que deverá ocorrer no Município de Bauru relacionados na tabela SIGTAP “SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS”, RESOLVE:

Nomear a Comissão Técnica para julgamento do plano de trabalho, que terá a seguinte 
composição:

- Pedro Luiz Pereira   RG 19.575.439
- Rosilene Maria dos Santos Reigota RG 12.568.378-9
- Patricia Aparecida de Oliveira  RG 18.476.805
Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 16 de agosto de 2013
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 
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. 
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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, 
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. 
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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

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 
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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.

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 
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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 
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

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
38013/13 L.F. AIELLO TEIXEIRA – ME 
31171/13 FIDEU MISOKAMI
27197/13 RODRIGO DOMINGOS DA SILVA
34590/13 MARCOS RIBEIRO FERRAZ
27792/13 REGINA VELUDO FERRAZ
25116/13 SILVIA DE FREITAS FERRAZ C. MARQUES DE CASTRO
33349/13 GRASIELE DE MOURA
34880/13 GRASIELE DE MOURA
26243/13 MANUEL ANTONIO DA COSTA MIRANDA
16597/13 JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ALVARENGA
2688/13 OSMAR PINTO ALEXANDRE

35666/13 INSTITUTO FLORESTAL – ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE 
BAURU

28530/13 LETHICIA SOUZA VITORATO
29689/13 CLODOMIRO ABRAHÃO
29620/13 CLAUDIA DE CASSIA CERIGATO REDONDO ORGADO
31624/13 WALDIRIA ROSA DE CAMARGO
29622/13 LAERTE ROCHA BONFIM

25119/13 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU

18248/13 BENTO LUIZ DE QUEIROZ TELLES JUNIOR
29674/13 GERMANO VAZ PEREIRA JUNIOR
27210/13 NELSON SOFREDINE
35233/13 CARLOS HENRIQUE ALBERNAZ CRESPO
21375/13 NAIR LOPES NEVES
35272/13 PEDRO FRETES MENDES
24065/13 MARIA JOSÉ ALVES MONTELES DOS SANTOS
34052/13 JOSÉ CANO BIAZI
34051/13 JOSÉ CANO BIAZI
29670/13 ANA LÚCIA EMERICH DOS SANTOS
35399/13 MÉRCIA BRANDÃO
26173/13 CELINA FRANÇA FERRAZ
37853/13 RUANDA CONFECÇÕES LTDA – EPP
27794/13 MAYARA DE ARAUJO ALBUQUERQUE
37341/13 EMPRESA LIDER DE CONSERVAÇÃO LTDA
29695/13 AKEMI SHIKASHI TOKUHARA
26237/13 RAUL PASSARELLI
26239/13 LUIZ MARCIO RIBEIRO CALDAS
26231/13 HELIO SERGIO RIBEIRO CALDAS
26236/13 LELIA MARISA RIBEIRO CALDAS
33318/13 ELIEZER ARAUJO RIBEIRO DOS SANTOS
29705/13 DIVA RODRIGUES
29609/13 JOÃO DOMINGOS RODRIGUES
32770/13 MILTON SADAO AWAJI OTANI
26154/13 ROSANGELA APARECIDA SANCHES FRANCO
33293/13 FATIMA M. HANEDA GAGLIARDI
21438/13 JOSE ALAMINAS
34065/13 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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29607/13 JOAQUIM ARAUJO SOUZA
52667/12 RUY KARG MARQUES
28540/13 GUIDO HENRIQUE BACCI
25267/13 ARCHIMEDES BETANHA
10057/13 FRANCISCA DE LIMA FRANCISCA
58104/12 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
69795/12 CLAUDIO HENRIQUE SILVÉRIO
12726/13 SÉRGIO SEIJI KAMIA
11080/13 JOAQUIM ARAUJO SOUZA
29867/13 ISABELA TRIPODI XAVIER
31067/13 CARLOS ALBERTO FERREIRA PRESTES
28565/13 JUAREZ PAIXÃO DOS SANTOS
26203/13 ADEMIR JOÃO DE LION
35234/13 ORIVALDO BELLUCCI ME 
29654/13 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB 
16942/13 SAULO CARLOS ANTONIO
33322/13 MARIANGELA KELLER
28171/13 LUIZA DE JESUS SEBASTIÃO
16983/13 EUNICE ALVES
3849/13 LOURDES PASCOALINO 
35004/13 IRACEMA RIBEIRO MOREIRA
17775/13 JOSÉ MANOEL DA ASSUNÇÃO ALVES 
69882/12 WAGNER APARECIDO MORTAGUA
69787/12 ELIZEU XAVIER JUNIOR
69789/12 ELIZEU XAVIER JUNIOR
32086/13 RIO BRANCO REFEIÇÕES LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
33346/13 CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22690/E-1
40461/13 APARECIDA COALHARELI FERREIRA 028982/E-1
38534/13 FLORINDO PASTRELO 031953/E-1

38541/13 COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO 
PAULO 25864/E-1

38547/13 YOSHITERU ADACHI 25862/E-1
38653/13 GIBRAN JOSÉ CURY 031745/E-1
38565/13 TAGIANE MARIA BOTTURA 31482/E-1
38575/13 FATIMA CURY MACHADO 31500/E-1

32750/13 URBANIZADORA CONTINENTAL S/A 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 22541/E-1

32746/13 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO à MATERNIDADE 
E à CRIANÇA DE BAURU 22567/E-1

32799/13 RODRIGO JOSIAS MOREIRA 26677/E-1
33355/13 ASFALTOS CALIFORNIA S/A 22661/E-1
38656/13 JOSÉ CARDOSO NETO 031743/E-1
38659/13 CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 22734/E-1
38661/13 CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 22733/E-1
38555/13 SÉRGIO HENRIQUE CORDEIRO 22628/E-1
38557/13 ROSELI LÚCIA DE OLIVEIRA 25860/E-1
39576/13 HELIA ANETE DA SILVA 027863/E-1
34060/13 MILENE CRISTINA FARONETTO 028777/E-1
40899/13 LELIA MARTINS DE OLIVEIRA ANDRADE 18830/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

35341/13 OSWALDO BRAMBILLA 
TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 60 25369/E-1

35347/13 ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE 60 25376/E-1

34416/13 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 
SESC * 25367/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
37245/13 REVAIR GONSALVES DA SILVA 028200/E-1
37990/13 JOÃO FRANCISCO DE MORAES 027763/E-1
36835/13 HELENA MIHO NAKAGAWA 028298/E-1
35762/13 ANTÔNIO MONDELLI 028918/E-1
38561/13 ALESSANDRO COSTA SILVA 22617/E-1
34027/13 BENEDITO ROSA 22616/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26183/13 EMPREENDIMENTO GLOBAL VR LTDA 19025/E-1
29618/13 LUCIANA GUARNETTI JOHANSEN CHRISPIM 19031/E-1
19051/13 ANTONIO CARLOS MINGORANCE 19026/E-1
16624/13 MARIA REGINA RODRIGUES MACHADO 12513/E-1
 19055/13 LUIZ MARCELO DE ALMEIDA CINTRA 19009/E-1
25217/13 LUIZA TEREZINHA MADIA DE SOUZA 12519/E-1
25258/13 SYLVIO DE A. PRADO ROCCHI 19029/E-1
25262/13 ROGÉRIO CAVALCANTI E SILVA 19022/E-1
25199/13 JOEL MOTTA 19030/E-1
17076/13 JOSÉ CANO BIASI 13120/E-1
885/13 ALENCAR PECCI 19015/E-1

16605/13 ROYALLE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 18969/E-1

29632/13 PAULO EDUARDO DA COSTA LADEIRA 12518/E-1
27214/13 JOSÉ CARLOS DA COSTA 19318/E-1

29612/13 PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E 
URBANISMO LTDA 19311/E-1

27680/13 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E 
URBANISMO LTDA 19315/E-1

25269/13 CRISTIANE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12529/E-1
29873/13 JOSIANE CRISTINA PEDROSA 31480/E-1
16593/13 DYONISIA COSTA DE CARVALHO 12525/E-1
25186/13 ANGELINA ADA ROMANO CURY (ESPÓLIO) 12528/E-1
35203/13 EVANDRO HENRIQUE FIGUEIRA 19078/E-1
35828/13 JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO 19080/E-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTêNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10057/13 FRANCISCA DE LIMA FRANCISCA 13101/E-1
58104/12 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 14455/E-1
69795/12 CLAUDIO HENRIQUE SILVÉRIO 19047/E-1
12726/13 SÉRGIO SEIJI KAMIA 13105/E-1
11080/13 JOAQUIM ARAUJO SOUZA 13169/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

3460/13 MASSAE IOKO HASHUNUMA 3426/E-1
2437/13 VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUZA 3422/E-1
68013/12 MARCONDES DA SILVEIRA FIGUEIREDO 6118/E-1
2644/13 BRUNO OLAVO VIEHC COMENGNEO 1171/C-1
60010/12 AUTO POSTO G.F. LTDA - ME 1162/E-1
12692/13 MAURO CAETANO FERREIRA 6216/E-1
16639/13 MARCOLINA CAMPOS OLIVEIRA 3415/E-1
13557/13 JOSÉ FERREIRINHA FILHOS E OUTROS 6175/E-1
19934/13 OSNI RAYMUNDO VIEIRA 3416/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 10/8/2013

ONDE SE Lê:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
35024/13 LUIZ CARLOS PAVAN JUNIOR 18824/E-1

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
35024/13 LUIZ CARLOS PAVAN JUNIOR

ONDE SE Lê:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26167/13 NILSON ANTONIO GASPARELLO 13127/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26167/13 NILSON ANTONIO GASPARELLO 13127/E-1

CONTRATO Nº 7.023/13 - PROCESSO Nº 27.547/2.013 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - OBJETO: A 
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 27.547/2.013, 
a fornecer ao CONTRATANTE: seguro para 79 (setenta e nove) veículos da frota da Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo casco pelo valor de mercado - 100% da Tabela FIPE, RCFV - danos materiais 
e RCFV - danos pessoais, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 276/2.013- PRAZO: 12 meses 
– VALOR TOTAL: R$ 95.000,00  – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº SMS 081/2.013 – 
PROPONENTES: 01- ASSINATURA: 11/07/13.

CONTRATO Nº 7.051/13 - PROCESSO Nº 2.017/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: OMEGA CLINIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta 
devidamente anexada ao Processo nº 02.017/13, a prestar ao CONTRATANTE os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 077/13.- PRAZO: 
12 meses – VALOR TOTAL: R$ 18.700,00 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº SMS 084/13 – 
PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 13/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.976/13 - PROCESSO Nº 11.325/13 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRANSURB-ASSOCIAÇÃO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - OBJETO: 
As partes resolvem suprimir do valor do Contrato a importância de R$ 10.587,43 (dez mil, quinhentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente ao saldo de 151.249 “Passes saúde”, 
em razão da redução da tarifa do Transporte Coletivo Urbano no Município de Bauru pelo Decreto 
12.162, de 10 de junho de 2.013. Por consequência, alteram o item 4.1 da Cláusula Quarta do Contrato 
para reduzir o valor total do Contrato que passa a ser de R$ 513.132,47 (quinhentos e treze mil, cento e 
trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), com a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor total de R$ 513.132,47 
(quinhentos e treze mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), que será suportado pela 
dotação orçamentária: R$ 432.000,00 - Ficha 217; E39; SE 99; V 04; CC 124; DR 05.300.49 – PAB FIXO; 
R$ 34.560,00 - Ficha 217; E39; SE 99; V 04; CC 124; DR 05.300.63 – Incentivo DST/AIDS;R$ 43.176,47 
– Ficha 269; 3.3.90.39.99-10.301.0010-2030-Secretaria Municipal de Saúde; R$ 3.396,00 - Ficha 289; 
3.3.90.39.99-10.305.0010-2028-Secretaria Municipal de Saúde”. – ASSINATURA: 13/08/13, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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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  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 10/08/2013 3563841 AO 87 M Bauru CM HB E HEB 10/08/2013 09h00 UPA Bela Vista Vaga Negada/ Óbito
2 11/08/2013 3564584 FCS 32 F Bauru CM HB E HEB 11/08/2013 22h40 UPA Bela Vista Vaga Negada
3 10/08/2013 3564486 RS 62 M Bauru CM HB E HEB 12/08/2013 10h10 UPA Bela Vista HMA 12h00
4 13/08/2013 3567291 AJG 77 F Bauru UTI/ Cardiologia 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  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  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 HMA
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
4 11/08/2013 3565478 BTF 54 M Bauru Cardiologia HB/HE 14/08/2013 10:00 hr UPA Ipiranga Negado
5 13/08/2013 3573209 SVR 71 F Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 10:00 hr UPA Ipiranga HB
6 14/08/2013 3574882 JAS 67 M Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 15:00 hr UPA Ipiranga Ag parecer

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  14/08/2013  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 14/08 3564357 MOP 56 M Bauru CM HE NEGADO                   
HB AG. 13/08/2013 11:10 UPA M. Dota HEMA 13:30

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  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 NEGADO
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 NEGADO
13 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC NEGADO
14 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC NEGADO
15 12/08/2013 3564601 OJR 63 M BAURU CM HE-HB 12/08/2013 22:50 PSMC Negado
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/LEITO
22 13/08/2013 3572006 FJCC 32 M BAURU ORTO HB 13/08/2013 14:30 PSMC HB13/08
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 OBITO 13/08
25 13/08/2013 3570197 MS 13 F BAURU CG HB 13/08/2013 16:00 PSMC HB13/08
26 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC AG/LEITO
27 13/08/2013 3572397 AR 68 M BAURU CM HE/HB 13/08/2013 15:40 PSMC AG/LEITO
28 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC AG/LEITO
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 HB 14/08
33 14/08/2013 3573572 AFSM 40 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 02:10 PSMC HB 14/08
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34 14/08/2013 3573498 MRS 55 M BAURU CARDIO HB/HE 14/08/2013 10:03 PSMC NEGADO
35 14/08/2013 3573559 PRF 49 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 10;03 PSMC HB 14/08
36 14/08/2013 3573556 EMVS 69 F BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:11 PSMC NEGADO
37 14/05/2013 3573109 HFR 32 M BAURU UTI HB/HE/CROSS14/08/2013  14/08/2013 13:46 UPABV NEGADO
38 14/05/2013 3574538 MP 36 F BAURU ORTOPEDIA HB/HE   14/08/2013 10:45 PSMC HB 14/08
39 14/05/2013 3574791 LU 45 M BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:50 PSMC NEGADO
40 14/05/2013 3572259 RR 47 F BAURU CM HB/HE 14/08/2013 11;46 PSMC NEGADO
41 14/05/2013 3575290 OAP 49 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 13:34 PSMC AG/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  15/08/2013  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 13/08/2013 3573515 AHD 76 M Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr UPA Ipiranga Negado
2 15/08/2013 3577675 JRS 62 M Bauru UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 15:30hr UPA Ipiranga Ag parecer
3 11/08/2013 3564818 NGR 56 F Bauru Clinica Medica HB/HE 11/08/2013 18:40hs UPA Ipiranga HB
4 11/08/2013 3565478 BTF 54 M Bauru UTI HB/HE/CROSS 14/08/2013 10:00 hr UPA Ipiranga Negado
5 14/08/2013 3576289 MFRL 49 F Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr 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  15/08/2013  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 15/08/2013 3577118 MFS 58 F Bauru CM HB E HEB 15/08/2013 09h00 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  15/08/2013  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 12/08/2013 3568673 IC 59a Mas Bauru CM HE/HB 12/08/2013 14:00 UPA GEISEL foi 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 Negado HEB/ CROSS
6 14/08/2013 3571449 ES 60 Mas Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL negado HE/ parecer HB
7 14/08/2013 3576612 GMBP 47 Fem Bauru CM HE/HB 14/08/2013 14:00 UPA GEISEL foi HMA
8 14/08/2013 3573085 MJS 60 Fem Bauru CM HE/HB 14/08/2013 23:00 UPA GEISEL foi HB
9 15/08/2013 3570730 GAM 45 Fem Bauru CM HE/HB 15/08/2013 10:00 UPA GEISEL Ag parecer

10 15/08/2013 3577702 IASM 78 Fem Bauru CM HE/HB 15/08/2013 11:00 UPA GEISEL Ag parecer

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  15/08/2013  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 15/8 3568772 TST 70 F BAURU CM HE AG. PARECER  HB AG. 
PARECER 15/08/2013 08:30 UPA M. DOTA 14:00 HB

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  15/08/2013  Responsável pelas informações: JANE E CLEUSA
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho

1 06/08/2013 3552374 JPO 44 M BAURU CM HB/HE 06/08/2013 15:34 PSMC AG/LEITO
2 07/08/2013 3556509 MFP 64 M BAURU CM HE/HB 07/08/2013 18:35 PSMC NEGADO
3 09/08/2013 3563271 LFS 79 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC HMA 15/08
4 09/08/2013 3561863 L.E.L.R 25 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 15:00 PSMC HMA 15/08
5 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC AG/PARECER
6 10/08/2013 3564709 FR 88 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 10/08/2013 22:39 PSMC OBITO 14/08
7 10/08/2013 3564205 NMS 57 F BAURU C.G. HE/HB/CROSS 10/08/2013 05:24 PSMC OBITO 14/08
8 12/08/2013 3565446 J.A 84 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 12/08/2013 10:26 PSMC NEGADO
9 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC NEGADO

10 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC NEGADO
11 12/08/2013 3564601 OJR 63 M BAURU CM HE-HB 12/08/2013 22:50 PSMC HE 15/08
12 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC AG/LEITO
13 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC AG/LEITO
14 13/08/2013 3572397 AR 68 M BAURU CM HE/HB 13/08/2013 15:40 PSMC HB 15/08
15 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC AG/LEITO
16 14/08/2013 3573349 VSMJ 20 M BAURU UTI HB/HE 14/08/2013 00:40 PSMC UNIMED 14/08
17 14/08/2013 3573344 TFFA 49 M BAURU UTI HB/HE 14/08/2013 00:40 PSMC HB 14/08
18 14/08/2013 3573572 AFSM 40 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 02:10 PSMC HB 14/08
19 14/08/2013 3573498 MRS 55 M BAURU CARDIO HB/HE 14/08/2013 10:03 PSMC ALTA 15/08
20 14/08/2013 3573559 PRF 49 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 10;03 PSMC HB 14/08
21 14/08/2013 3573556 EMVS 69 F BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:11 PSMC NEGADO

22 14/05/2013 3573109 HFR 32 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 
14/08/2013  14/08/2013 13:46 UPABV NEGADO

23 14/05/2013 3574538 MP 36 F BAURU ORTOPEDIA HB/HE   14/08/2013 10:45 PSMC HB 14/08
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24 14/05/2013 3574791 LU 45 M BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:50 PSMC AG/ LEITO
25 14/05/2013 3572259 RR 47 F BAURU CM HB/HE 14/08/2013 11;46 PSMC NEGADO
26 14/05/2013 3575290 OAP 49 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 14/08/2013 13:34 PSMC AG/PARECER
27 15/08/2013 3577085 FVL 59 F BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 03:50 PSMC AG/PARECER
28 15/08/2013 3577115 AR 58 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 07:30 PSMC HB 15/08
29 14/08/2013 3576975 AMPS 54 F BAURU ORTOPEDIA HB 14/08/2013 22;45 PSMC HB 15/08
30 15/08/2013 3577085 PM 87 M BAURU ORTOPEDIA HB 15/08/2013 02:30 PSMC HB 15/08
31 15/08/2013 3578159 JAP 65 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 11:40 PSMC NEGADO
32 15/08/2013 3575863 PCM 43 M BAURU URO HB/HE 15/08/2013 11:50 PSMC AG/PARECER
33 15/08/2013 3577079 MGS 70 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 12:00 PSMC AG/PARECER
34 15/08/2013 3578682 MSJ 21 M BAURU GINECO HB 15/08/2013 13:00 PSMC HB 15/08
35 15/08/2013 3578396 JOM 53 M BAURU C.VAS   HB/HE 15/08/2013 13:40 PSMC AG/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  16/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: ROSSANA / NILZETE  - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 13/08/2013 3573515 AHD 76 M Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr UPA Ipiranga HB
2 15/08/2013 3577675 JRS 62 M Bauru UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 15:30hr UPA Ipiranga HE
3 11/08/2013 3565478 BTF 54 M Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 10:00 hr UPA Ipiranga Ag. Leito HE
4 14/08/2013 3576289 MFRL 49 F Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr UPA Ipiranga Ag. Leito HE
5 15/08/2013 3578227 RS 39 M Bauru Clinica Medica HB/HE     15/08/2013 22:51 hr UPA Ipiranga Ag. Leito HE

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  16/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 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 15/08/2013 3577118 MFS 58 F Bauru CM HB E HEB 15/08/2013 09h00 UPA Bela Vista HMA 15h00
2 15/08/2013 3578147 BACS 66 F Bauru CM HB E HEB 16/08/2013 08h30 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  16/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 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 13/08/2013 3571131 BO 70a Mas Bauru CM/Pneumo HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL ALTA
2 15/08/2013 3577702 IASM 78 Fem Bauru CM HE/HB 15/08/2013 11:00 UPA GEISEL Negado HE
3 13/08/2013 3571975 SAS 54 Fem Bauru Vascular HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL Ag leito

4 14/08/2013 3565292 HFC 68 Fem Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL Negado HEB/ 
CROSS

5 14/08/2013 3571449 ES 60 Mas Bauru CM HE/HB 14/08/2013 10:00 UPA GEISEL ALTA

6 15/08/2013 3575083 ANS 64 Fem Bauru CM HE/HB 15/08/2013 20:00 UPA GEISEL negado HB/HE . 
CROSS

7 16/08/2013 3578775 RACD 46 Fem Bauru Cardio HE/HB 16/08/2013 10:00 UPA GEISEL Ag parecer

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  16/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: SANDRA REGINA DE LIMA
 Data Nº ficha Iniciais Nome completo Idade Sexo Cidade Tipo Intern. Hospital Data da Solic. Hor. Solic. Local da Solic. Desfecho
1 16/08/2013 NÃO HÁ PACIENTES AGUARDANDO INTERNAÇÃO

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  16/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: SUELI/CLEUSA
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
1 06/08/2013 3552374 JPO 44 M BAURU CM HB/HE 06/08/2013 15:34 PSMC HE 15/08
2 07/08/2013 3556509 MFP 64 M BAURU CM HE/HB 07/08/2013 18:35 PSMC HE 15/08
3 09/08/2013 3563271 LFS 79 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 23:20 PSMC HMA 15/08
4 09/08/2013 3561863 L.E.L.R 25 M BAURU CM HB/HE 09/08/2013 15:00 PSMC HMA 15/08
5 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC NEGADO
6 15/08/2013 3580093 JMG 24 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 00:27 PSMC HB 16/08
7 15/08/2013 3579701 L K S 67 M BAURU ORTOPEDIA HB 15/08/2013 18:25 PCMC HB 15/08
8 12/08/2013 3565446 J.A 84 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 12/08/2013 10:26 PSMC HB 15/08
9 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC NEGADO

10 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC NEGADO
11 12/08/2013 3564601 OJR 63 M BAURU CM HE-HB 12/08/2013 22:50 PSMC HE 15/08
12 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC HE 16/08
13 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC HE 16/08
14 13/08/2013 3572397 AR 68 M BAURU CM HE/HB 13/08/2013 15:40 PSMC HB 15/08
15 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC HE 16/08
16 15/08/2013 3579982 MMA 73 F BAURU UTI HE/HB/CROSS 15/08/2013 23:56 PSMC AG/PARECER
17 15/08/2013 3577573 HGF 34 M BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 20:20 PSMC AG/PARECER
18 15/08/2013 3579889 AB 66 F BAURU ONCO HE/HB 15/08/2013 22:10 psmc ag/leito
19 14/08/2013 3573498 MRS 55 M BAURU CARDIO HB/HE 14/08/2013 10:03 PSMC ALTA 15/08
20 15/08/2013 3573582 DGM 30 M BAURU CM HB/HE 15/08/2013 20:43 PSMC AG/LEITO
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21 14/08/2013 3573556 EMVS 69 F BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:11 PSMC NEGADO

22 14/05/2013 3573109 HFR 32 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 
14/08/2013  14/08/2013 13:46 UPABV HE 15/08

23 15/08/2013 3579844 GISF 83 F BAURU CM HB/HE 15/08/2013 23:08 PSMC AG/LEITO
24 14/05/2013 3574791 LU 45 M BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:50 PSMC HE 15/08
25 14/05/2013 3572259 RR 47 F BAURU CM HB/HE 14/08/2013 11;46 PSMC NEGADO
26 15/08/2013 3580129 MCF 76 F BAURU C.G HB/HE 16/08/2013 00:53 PSMC AG/LEITO
27 15/08/2013 3577085 FVL 59 F BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 03:50 PSMC negado
28 15/08/2013 3577115 AR 58 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 07:30 PSMC HB 15/08
29 14/08/2013 3576975 AMPS 54 F BAURU ORTOPEDIA HB 14/08/2013 22;45 PSMC HB 15/08
30 15/08/2013 3577085 PM 87 M BAURU ORTOPEDIA HB 15/08/2013 02:30 PSMC HB 15/08
31 15/08/2013 3578159 JAP 65 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 15/08/2013 11:40 PSMC HB 15/08
32 15/08/2013 3575863 PCM 43 M BAURU URO HB/HE 15/08/2013 11:50 PSMC ALTA 15/08
33 15/08/2013 3577079 MGS 70 F BAURU UTI HB/HE 15/08/2013 12:00 PSMC he 16/08
34 15/08/2013 3578682 MSJ 21 M BAURU GINECO HB 15/08/2013 13:00 PSMC HB 15/08
35 15/08/2013 3578396 JOM 53 M BAURU C.VAS  HB/HE 15/08/2013 13:40 PSMC NEGADO
36 15/08/2013 3579701 DCB 60 F BAURU C.M HB/HE 15/08/2013 17:30 PSMC AG/LEITO
37 15/08/2013 3576992 RF 43 F BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 10:00 PSMC HE 15/08
38 16/028/2013 3577513 DCB 51 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 16/08/2013 01:10 PSMC ASS.TERMO
39 16/08/2013 3580154 MSS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 02:21 PSMC HB 16/08
40 16/08/2013 3580171 EAF 38 F BAURU UTI HB/HE CROSS 16/08/2013 04:28 PSMC HB 16/08
41 15/08/2013 3579907 FAZ 21 F BAURU ORTOPEDIA HB 15/08/2013 22:00 PSMC HB 15/08
42 15/08/2013 3579803 EASA 34 F BAURU C.GERAL HB 15/08/2013 21:00 PCMC HB/15/08
43 16/08/2013 3580174 UVG 81 M BAURU UTI HB 16/08/2013 09:00 PSMC HB 16/08
 16/08/2013 3580169 A P A 70 F BAURU UTI UNIMED 16/08/2013 06:45 PSMC UNIMED 16/08

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/13 – PROCESSO Nº 8.090/13 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ML & HL COMERCIAL LTDA - ME – Objeto: 
Aquisição da QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 25(VINTE E CINCO) UNIDADES DE 
FOGÃO INDUSTRIAL A GÀS 6 QUEIMADORES, COM FORNO E 26(VINTE SEIS) UNIDADES 
DE FOGÃO INDUSTRIAL A GÀS 4 QUEIMADORES, COM FORNO – 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 02 – FOGÃO INDUSTRIAL, COM FORNO, 4 E 6 QUEIMADORES

IT
E

M

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ Unit. Marca

01

Fogão industrial à gás com forno, 6 queimadores: com bandeja 
coletora de resíduos, queimadores e grades resistentes em ferro 
fundido, acendimento manual, capacidade mín. do forno 100lt, pintura 
que resista a alta temperatura. Acompanhado de registro.

R$ 910,00 Solution 
Inox

02

Fogão industrial à gás com forno, 4 queimadores: com bandeja 
coletora de resíduos, queimadores e grades resistentes em ferro 
fundido, acendimento manual, capacidade mín. do forno 100lt, pintura 
que resista a alta temperatura. Acompanhado de registro.

R$ 701,91 Solution 
Inox

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 098/13 – ASSINATURA: 06/08/2013 
– VALIDADE: 05/08/2014. Bauru, 16/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de 
Compras e Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital 
n º 002/13 - Processo n.º 67.610/12 – Modalidade: Concorrência Pública n.º 001/13 – Tipo: Menor 
preço global - Objeto: Construção do prédio da EMEII “FNDE – PRó-INFÂNCIA – POUSADA 
DA ESPERANÇA II”, sito na Rua Pedro Barreiro de Figueiredo, qtº 04, s/nº, lado impar, Setor 4E – 
Quadra 3.536, Pousada da Esperança II – Zona Norte de Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, 
mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em 
conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento. - 
Interessada: Secretaria Municipal da Educação. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
DA EDUCAÇÃO, analisando as propostas das licitantes habilitadas e pareceres da Secretaria Municipal de 
Planejamento, devidamente encartada aos autos, resolve CLASSIFICAR as licitantes da seguinte forma: 
1ªClassificada – GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA (EPP), valor global de R$ 2.154.000,00; 
2ªClassificada – CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LTDA, valor global de R$ 2.154.224,86; 
3ªClassificada – WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, valor global de R$ 2.199.563,33; 
4ªClassificada – CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, valor global de R$ 
2.237.761,04 e 5ªClassificada – PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, valor global de 
R$ 2.393.204,54. A classificação realizada obedeceu ao determinado no subitem 10.1.4.2. do edital. Por 
conseguinte, abre-se prazo recursal de 05(cinco) dias úteis, nos termos do subitem 17.1. do edital e da Lei 
Federal nº 8.666/93. Bauru, 16/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e 
Licitações-SME.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital n º 
003/13 - Processo n.º 67.612/12 – Modalidade: Concorrência Pública n.º 002/13 – Tipo: Menor preço 
global - Objeto: Construção do prédio da EMEII “FNDE – PRó-INFÂNCIA – QUINTA RANIERI”, 
sito na Av. Caio Marcio Ranieri Colombo s/nº, Setor 5 – Quadra 1.427, Quinta Ranieri – Zona Leste de 
Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 
necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Planejamento. - Interessada: Secretaria Municipal da Educação. A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA EDUCAÇÃO, analisando as propostas das licitantes 

habilitadas e pareceres da Secretaria Municipal de Planejamento, devidamente encartada aos autos, resolve 
CLASSIFICAR as licitantes da seguinte forma: 1ªClassificada – GOMES & BENEZ ENGENHARIA 
LTDA (EPP), valor global de R$ 2.032.900,00; 2ªClassificada – CONSTRUTORA JORDÃO & 
BERGAMIN LTDA, valor global de R$ 2.032.968,65; 3ªClassificada – WALP CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA, valor global de R$ 2.064.840,31; 4ªClassificada – CONSTRUISO ENGENHARIA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, valor global de R$ 2.113.435,79 e 5ªClassificada – PENASCAL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, valor global de R$ 2.258.071,86. A classificação realizada 
obedeceu ao determinado no subitem 10.1.4.2. do edital. Por conseguinte, abre-se prazo recursal de 
05(cinco) dias úteis, nos termos do subitem 17.1. do edital e da Lei Federal nº 8.666/93. Bauru, 16/08/2013 
– Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações-SME.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital n º 
004/13 - Processo n.º 67.618/12 – Modalidade: Concorrência Pública n.º 003/13 – Tipo: Menor preço 
global - Objeto: Construção do prédio da EMEII “FNDE – PRó-INFÂNCIA – MORADA BURITIS”, 
sito na Rua Maria Aparecida Ferreira da Silva s/nº, Setor 4 – Quadra 3.246, Parque Roosevelt – Zona Norte 
de Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom 
e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Planejamento. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
EDUCAÇÃO, analisando as propostas das licitantes habilitadas e pareceres da Secretaria Municipal de 
Planejamento, devidamente encartada aos autos, resolve CLASSIFICAR as licitantes da seguinte forma: 
1ªClassificada – GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA (EPP), valor global de R$ 2.086.400,00; 
2ªClassificada – CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LTDA, valor global de R$ 2.086.404,24; 
3ªClassificada – CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, valor global de 
R$ 2.131.240,62; 4ªClassificada – WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, valor global de R$ 
2.133.513,89; 5ªClassificada – PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, valor global de 
R$ 2.317.860,36. A classificação realizada obedeceu ao determinado no subitem 10.1.4.2. do edital. Por 
conseguinte, abre-se prazo recursal de 05(cinco) dias úteis, nos termos do subitem 17.1. do edital e da Lei 
Federal nº 8.666/93. Bauru, 16/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e 
Licitações-SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 356/13 – Processo n.º 17.519/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 125/13 – 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL - Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, BANCOS, CADEIRAS, 
BERÇOS, MESAS, QUADROS DE AVISO, ROUPEIRO, SOFÁ E COIFAS PARA EQUIPAR A 
ESCOLA NOBUJI NAGASAWA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FNDE/PROINFÂNCIA 
– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Adjudicado em 13/08/13 pelo 
Pregoeiro e Homologado em 15/08/13 pela Sra. Secretária da seguinte forma:
LOTE 01 - ARMÁRIOS, ARQUIVOS E ROUPEIROS DE AÇO: 1º CLASSIFICADA – DAIANE 
CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME.

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 3
ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 
PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ 
CHAVE AQ1

MOJIANO 545,00 1.635,00

2 Un 1 ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - 
PRIMEIROS SOCORROS - AM3 MOJIANO 451,00 451,00

3 Un 1 ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS 
PASTAS SUSPENSAS - AQ2 MOJIANO 343,00 343,00

4 Un 4
ROUPEIRO DE AÇO - 3 CORPOS E 
12 PORTAS - AM2 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

MOJIANO 472,27 1.889,08

5 Un 4
ROUPEIRO DE AÇO - 4 CORPOS E 
16 PORTAS - AM1 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

MOJIANO 525,00 2.100,00

PREÇO GLOBAL DO LOTE 01  6.418,08

LOTE 02 – BANCO, MESAS E CADEIRAS ESCOLARES: 1º CLASSIFICADA – J.V. GOLGHETO 
MOVEIS LTDA EPP.
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IT

E
M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 12
BANCO RETANGULAR EM MDF 
PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - 
B1 (MODELO PRÓ INFÂNCIA)

J.V. 110,70 1.328,40

2 Un 12 CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - 
C3 (MODELO PRÓ INFÂNCIA) J.V. 30,00 360,00

3 Un 48 CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - 
C5 (MODELO PRÓ INFÂNCIA) J.V. 30,00 1.440,00

4 Un 40
CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS 
DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

J.V. 30,00 1.200,00

5 Un 3
MESA COLETIVA QUADRADA 
- CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 
(MODELO PRÓ INFÂNCIA)

J.V. 90,00 270,00

6 Un 10
MESA COLETIVA QUADRADA 
PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - 
M2 (MODELO PRÓ INFÂNCIA)

J.V. 90,00 900,00

7 Un 48
MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS 
DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

J.V. 61,70 2.961,60

8 Un 6
MESA RETANGULAR EM MDF 
PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - 
M1 (MODELO PRÓ INFÂNCIA)

J.V. 140,00 840,00

PREÇO GLOBAL DO LOTE 02  9.300,00

LOTE 03 – CADEIRAS E MESAS ESCRITóRIO: 1º CLASSIFICADA – J.V. GOLGHETO 
MOVEIS LTDA EPP.

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 4
CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS 
E ALTURA REGULÁVEL - C6 
(MODELO PRÓ INFÂNCIA)

J.V. 129,25 517,00

2 Un 4
CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA 
ADULTOS - C8 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

J.V. 60,00 240,00

3 Un 10 CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO 
- C7 J.V. 81,00 810,00

4 Un 12

CADEIRA SEM BRAÇO, 
COM RODINHAS E ALTURA 
REGULÁVEL - C4 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

J.V. 90,00 1080,00

5 Un 1
MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES 
(200X80CM) - M5 (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

J.V. 220,00 220,00

6 Un 4 MESA DE TRABALHO - M6 J.V. 137,00 548,00

7 Un 1 MESA REDONDA ADULTO - 100CM 
- M7 (MODELO PRÓ INFÂNCIA) J.V. 130,00 130,00

PREÇO GLOBAL DO LOTE 03 3.545,00 

LOTE 04 – BERÇO E CADEIRA PARA BEBê: 1º CLASSIFICADA – ERALDO B. DE OLIVEIRA 
& CIA LTDA ME

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 16

BERÇO DE MADEIRA (COM 
COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) 
- 130X60 CM SEM GAVETAS BC1 
(MODELO PRÓ INFÂNCIA)

BERÇO: 
HENN

COLCHÃO:
ORTOBOM

250,00 4.000,00

2 Un 6
CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO 
PARA BEBÊ EM FERRO-C1 
(MODELO PRÓ INFÂNCIA)

BURIGOTTO 125,00 750,00

PREÇO GLOBAL DO LOTE 04  4.750,00

LOTE 05 – COIFA: 1º CLASSIFICADA – DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA 
ME

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 1 COIFA INDUSTRIAL EXAUSTÃO - 
CO (MODELO PRÓ INFÂNCIA) ELETROLUX 1.400,00 1.400,00

PREÇO GLOBAL DO LOTE 05  1.400,00

LOTE 06 – POLTRONA E SOFÁ: 1º CLASSIFICADA – ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA 
ME

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 2
POLTRONA ACOLCHOADA PARA 
AMAMENTAR - PO (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

PHOENIX 280,00 560,00

2 Un 1 SOFÁ 2 LUGARES - SF1 PHOENIX 375,00 375,00
PREÇO GLOBAL DO LOTE 06  935,00

LOTE 07 – QUADRO BRANCO, QUADRO DE AVISO E MURAL: 1º CLASSIFICADA – ERALDO 
B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

IT
E

M

UN.
QTD 

ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

VALOR 
TOTAL 

(R$)

1 Un 9 QUADRO BRANCO 0,90X1,20 M - 
QB (MODELO PRÓ INFÂNCIA) W. MILL 107,34 966,06

2 Un 2
QUADRO DE AVISOS 
CORTIÇA100X150CM - QC 
(MODELO PRÓ INFÂNCIA)

W. MILL 142,41 284,82

3 Un 9
QUADRO MURAL DE FELTRO 
0,90X1,20M - QM (MODELO PRÓ 
INFÂNCIA)

W. MILL 95,68 861,12

PREÇO GLOBAL DO LOTE 07  2.112,00

Bauru, 16/08/2013 - Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 089/13 – Chamada Pública nº 008/13 - Processo n.º 1.697/13 – Objeto: Seleção de 
espetáculos de teatro infanto-juvenil para o Projeto “A Escola vai ao Teatro”, da Secretaria Municipal da 
Educação, para os anos de 2013 e 2014. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos 
interessados que o julgamento e classificação havidos foram devidamente Adjudicado e Homologado em 
15/08/2013 pela Secretária Municipal da Educação da seguinte forma: 

PROPONENTE OBJETO – PEÇA/ESPETÁCULO
Alessandro Costa Figueiredo Brandão Histórias do Avô do Bisavô de Agripino
ATB – Associação de Teatro de Bauru e Região A Cigarra e a Formiga (suplência*)

O Segredo da Tempestade
Bruno Wan-Dick Ferreira Jorge Os Causos do Zé Barbado
Cooperativa Paulista de Teatro História de um Boneco

A Floresta Azul
M.C. Basso Produções ME O Sítio dos Objetos

João Come Feijão

Produções e Promoções Culturais Realce LTDA – ME

O Mágico de OZ
Os Três Porquinhos (suplência*)
Memórias de um Sargento de Milícias 
(suplência*)
Os Saltimbancos

Valsineire Bueno de Castro Salve Terra
*Peças / espetáculos na suplência somente serão convocados para assinatura de contrato se houver 
necessidade apurada pelo Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais.

Bauru, 16/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações - SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2013 - PROCESSO Nº 18.411/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PORTO DE AREIA D. M. REGHINE LTDA - EPP – 
Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 5.840M³ DE AREIA GROSSA; 
2.537M³ DE AREIA FINA - Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e 12º Grupamento 
de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n.º 18.411/2013, 
mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – AREIA GROSSA E AREIA FINA

Item Especificações Mínimas Qtd. Total Anual Estimada Valor 
Unitário Marca

01 Areia Grossa 5.840 m³ R$ 50,87 Reghine
02 Areia Fina 2.537 m³ R$ 43,28 Reghine

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2013 – ASSINATURA:- 
13/08/2013 – VALIDADE: 12/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2013 - PROCESSO Nº 18.411/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM 
LTDA – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 16.125M³ DE Pó 
DE PEDRA; 16.238M³ DE PEDRISCO; 6.622M³ DE PEDRA1; 4.242M³ DE PEDRA2; 4.285M³ 
DE PEDRA4; 4.000M³ DE PEDRA RACHÃO; 3.000M³ DE PEDRA MARROADA E 6.000M³ 
DECOMPOSIÇÃO DE BASALTO - Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e 12º 
Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo 
n.º 18.411/2013, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 02 – Pó DE PEDRA E PEDRISCO

Item ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

Qtd. Total Anual 
Estimada Marca Valor Unitário

01 PÓ DE PEDRA 16.125 m³ Pontepedras R$ 52,00
02 PEDRISCO  16.238 m³ Pontepedras R$ 52,00

  
LOTE 03 – DIVERSOS TIPOS DE PEDRAS

Item ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

Qtd. Total Anual 
Estimada Marca Valor Unitário

01 PEDRA 01 - 5/8 6.622 m³ Pontepedras R$ 52,00
02 PEDRA 02 4.242 m³ Pontepedras R$ 52,00
03 PEDRA 04 4.285 m³ Pontepedras R$ 52,00
04 PEDRA RACHÃO 4.000 m³ Pontepedras R$ 52,00
05 PEDRA MARROADA 3.000 m³ Pontepedras R$ 52,00

06 DECOMPOSIÇÃO DE 
BASALTO 6.000 m³ Pontepedras R$ 52,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2013 – ASSINATURA:- 
13/08/2013 – VALIDADE: 12/08/2014.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2013 - PROCESSO Nº 3.763/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: KHALIL OBEID & CIA LTDA – Objeto: 
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL), SENDO: 
2.179 DIÁRIAS PARA QUARTO INDIVIDUAL E 3.134 DIÁRIAS PARA QUARTO DUPLO - 
Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de Educação, de Saúde, de Obras, de Finanças, 
de Negócios Jurídicos, de Planejamento, de Bem Estar Social, de Meio Ambiente, de Esportes e Lazer, de 
Cultura, de Administrações Regionais, de Agricultura e Abastecimento, de Desenvolvimento Econômico, o 
Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, conforme especificações estão indicadas 
no anexo I do Edital nº 374/13 - do Processo Administrativo nº 3.763/13, mediante celebração da ata de 
registro de preços e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e 
preços abaixo consignados:
LOTE 01 – DIÁRIAS DE HOTEL – QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO

Item Quant. 
Estimada Especificação Mínima Valor 

Unit. R$

1 2.179

Diárias com Serviço de café da manhã: Apartamento 
Individual com banheiro, mobília, Climatização (refrigeração/
ventilação forçada/calefação) adequada, Minirrefrigerador, 
mesa de trabalho, Televisão com Canais de TV por assinatura, 
Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH e telefone em 
100% das UH, Sala de estar com televisão, Restaurante, 
Área de estacionamento coberto, portas e janelas antirruído. 
O hotel deverá disponibilizar serviço de lavanderia, Troca de 
roupas de cama em dias alternados e Troca de roupas de banho 
diariamente.

199,00

2 3.134

Diárias com Serviço de café da manhã: Apartamento Duplo 
com banheiro, mobília, Climatização (refrigeração/ventilação 
forçada/calefação) adequada, Minirrefrigerador, mesa de 
trabalho, Televisão com Canais de TV por assinatura, Acesso 
à internet nas áreas sociais e nas UH e telefone em 100% 
das UH, Sala de estar com televisão, Restaurante e Área de 
estacionamento coberto, portas e janelas antirruído. O hotel 
deverá disponibilizar serviço de lavanderia, Troca de roupas 
de cama em dias alternados e Troca de roupas de banho 
diariamente.

240,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2013 – ASSINATURA:- 
13/08/2013 – VALIDADE: 12/08/2014.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 431/13 – Processo n.º 43.456/12 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 130/13 – Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE COLUNAS METALON E CHAPAS DE FERRO PELO SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS 
– Interessados: Corpo de Bombeiros, Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais. Data do 
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 02/09/13 às 9h, na sala de reunião da Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-
500. Informações e edital até do dia 30/08/13 no endereço acima, no horário das 08h às 12h e das 14h 
às 18h e fones (14) 3235-1437 ou (14) 3235-1377 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente. 
Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 389/13 – Processo n.º 29.717/13 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 115/13 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 2.180 LITROS DE DETERGENTE 
DESENGRAXANTE ALCALINO INDUSTRIAL, CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA 
(SOLUPAN), DILUIÇÃO 1:40, 4.600 LITROS DE ATIVADO PARA LIMPEZA DE CHASSIS, 
MOTORES E CABINAS, DILUIÇÃO 1:40 E 2.400 LITROS DE SHAMPOO AUTOMOTIVO 
PARA LIMPEZA DE LATARIAS E CABINAS, DILUIÇÃO 1:40 – PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias, o Gabinete do Prefeito e o 12º 
Grupamento do Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 
29/08/13 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 
28/08/13, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Processo n.º 3.491/2013 – Modalidade: Convite n.º 031/2013 
– Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) TENDAS GAZEBO DE 3MX3M DESMONTÁVEL; 
01(UMA) TENDA MODELO CHAPÉU E 06(SEIS) GAZEBO INCLINADO, FEITO COM 
ESTRUTURA REFORÇADA E DOBRÁVEL - INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL 
DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Concedido o prazo de 03(três) dias úteis, nos termos do 
§3º, do artigo 43, da Lei Federal n. º 8666/93 e subitem 9.1.2.2; do edital nº 373/13 para a empresa 
TRIPLEX COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, apresentar os documentos, que 
ensejou sua inabilitação, a mesma apresentou os documentos conforme consta nos autos. A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES considerando o exposto RESOLVE HABILITAR a empresa 
TRIPLEX COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, por atender as exigências do edital 
373/2013. Abre-se prazo recursal de 02(dois) dias úteis nos termos do art. 109 da Leio Federal 8.666/93.
Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva - Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital 340/13 
- Processo n.º 27.700/2013 – Modalidade: Convite n.º 029//2013 - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, MARCA ELGIN, MODELO SPLIT PISO TETO, 220 VOLTS (Só FRIO), 

CAPACIDADE 60.000 BTU’S, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS - Interessado: Secretaria Municipal do Planejamento. Notificamos aos interessados 
que o prazo de recurso expirou-se em 14/08/13. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão 
de abertura do envelope nº 02 “proposta” da empresa Habilitada: REFRICLINICA BAURU LTDA 
- ME; para o dia 19/08/13 ás 10hs:00min, na Secretaria Municipal da Administração/Divisão de 
Licitações, na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. 
Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital 379/13 – 
Processo nº 15.460/13 – Modalidade: Convite nº 032/13 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) METROS LINEARES 
DE CONCERTINA, SENDO: PROTETOR PERIMETRAL, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA – Interessados: Secretaria da Cultura e Corpo de Bombeiros. 
Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 14/08/13. A Comissão Permanente 
de Licitações marcou a sessão de abertura do envelope nº 02 “proposta” das empresas Habilitadas: 
ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA, FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 
– ME e RODON SARAIVA PINTO – ME; para o dia 19/08/13 ás 09hs:30min, na Secretaria Municipal 
da Administração/Divisão de Licitações, na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 
– Bauru/SP. 
Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 330/13- Processo nº 26.222/2013 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 097/2013 - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE CONCRETO USINADO, SENDO: 1700M³ (UM MIL SETECENTOS METROS CUBICOS) 
DE FCK 15 MPA, BRITA “0”, SLUMP 5 + OU – 1190M³ (UM MIL CENTO E NOVENTA 
METROS CÚBICOS) DE FCK 20 MPA, BRITA “1”, SLUMP 5 + OU – 1 E 500 (QUINHETOS 
METROS CUBICOS) CONCRETO USINADO CONSUMO 280/KGM3, BRITA “0”, SLUMP 
2 + OU – 1, PARA SER UTILIZADA EM MÁQUINA EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA - 
Interessadas: Corpo de Bombeiros,  Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio 
Ambiente; Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria das Administrações Regionais e Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 
o julgamento e a classificação havidos foram devidamente homologados em 12/08/13 pelo Prefeito 
Municipal à empresa abaixo:
EMPRESA: PORTAL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA E PEDREGULHO LTDA - EPP

Quant. Especificação Marca V a l o r 
Unitário Valor Total LOTE 01

1.700 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, 
BRITA 0,  SLUMP 5 + OU – 1. PORTAL R$184,02  R$  312.838,11 

1.190 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, 
BRITA 0,  SLUMP 5 + OU – 1. PORTAL  R$192,58  R$   229.172,11 

500

M³ DE CONCRETO USINADO, CONSUMO 
280/KGM³, BRITA “0”  SLUMP 2 + OU -1, 
PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINA 
EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA

PORTAL  R$213,98  R$  106.989,78 

  Valor Total do Lote  R$    649.000,00 

Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 398/13 – Processo n.º 28.589/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 116/13 – Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA APOIO NA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO-SETORIAL DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SóLIDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU. – Interessados: Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 03/09/13 às 9h, 
na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia 02/09/13 no endereço acima, no 
horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1437 ou (14) 3235-1377 ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – 
Diretor da Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 416/13 - Processo n.º 26.600/12 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 006/13 - Contratação de Serviços de Engenharia para 
execução de 7.544,75m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 1.747,79m de guias 
e sarjetas extrusadas; 21 unidades de Rampas de Acessibilidade e 143,00m de Galeria de Águas 
Pluviais no Jardim Eldorado, pelo convênio com a União Federal/Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal. Interessada: Secretaria de Obras. Os interessados deverão entregar na Secretaria da 
Administração, na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – V.Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-
500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 23/09/13, os envelopes documentação e proposta. O 
edital poderá ser adquirido ate o dia 20/09/13, junto à Secretaria de Obras, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 
– 1º andar, mediante o recolhimento de R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do 
edital. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 420/13 - Processo n.º 31.139/12 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 007/13 - Contratação de Serviços de Engenharia para 
execução de 7.532,00m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 1.536,61m de guias 
e sarjetas extrusadas; 20 unidades de Rampas de Acessibilidade e 249,00m de Galeria de Águas 
Pluviais no Bairro dos Tangarás, pelo convênio com a União Federal/Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal. Interessada: Secretaria de Obras. Os interessados deverão entregar na Secretaria da 
Administração, na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – V.Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-
500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 24/09/13, os envelopes documentação e proposta. O 
edital poderá ser adquirido ate o dia 23/09/13, junto à Secretaria de Obras, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 
– 1º andar, mediante o recolhimento de R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do 
edital. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 421/13 - Processo n.º 61.077/12 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 008/13 - Contratação de Serviços de Engenharia para execução 
de 21.627,03m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 5.459,59m de guias e sarjetas 
extrusadas; 128 unidades de Rampas de Acessibilidade e 597,00m de Galeria de Águas Pluviais no Parque 
Santa Edwiges, pelo convênio com a União Federal/Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal. 
Interessada: Secretaria de Obras. Os interessados deverão entregar na Secretaria da Administração, na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – V.Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, 
que será às 15h do dia 25/09/13, os envelopes documentação e proposta. O edital poderá ser adquirido ate o 
dia 24/09/13, junto à Secretaria de Obras, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º andar, mediante o recolhimento 
de R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do edital. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da 
Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 422/13 - Processo n.º 20.381/12 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 009/13 - Contratação de Serviços de Engenharia para execução 
de 13.257,83m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 2.903,22m de guias e sarjetas 
extrusadas; 28 unidades de Rampas de Acessibilidade e 135,00m de Galeria de Águas Pluviais nos Bairros 
Jardim Solange, Jardim Vitória e Parque Val de Palmas, pelo convênio com a União Federal/Ministério 
das Cidades/Caixa Econômica Federal. Interessada: Secretaria de Obras. Os interessados deverão entregar 
na Secretaria da Administração, na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – V.Noemy, na cidade de Bauru/SP 
- CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 26/09/13, os envelopes documentação e 
proposta. O edital poderá ser adquirido ate o dia 25/09/13, junto à Secretaria de Obras, na Av. Dr. Nuno de Assis, 
14-60 – 1º andar, mediante o recolhimento de R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do 
edital. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 418/13 - Processo n.º 32557/13 – 
Modalidade: Convite nº034/13 - Tipo Menor Preço Global – Objeto: AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA) 
POSTES EM ALUMINIO – Interessado: Secretaria do Desenvolvimento Economico. Para ser admitida ao 
presente Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração/divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 15hs 
do dia 28/08/13, os envelopes a que se refere o item VI do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos 
até o dia 27/08/13 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do 
presente. Bauru, 16/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 417/2013 – Processo n.º 17.309/2013 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 124/2013 – DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO 
DA BASE DE DADOS DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAURU – 
Interessada: Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Data do Recebimento dos envelopes e sessão 
do pregão 30/08/2013 às 14h00 na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito 
na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia 29/08/2013 no 
endereço acima, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h  e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1437 ou  pelo 
site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 16/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 17.605/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 052/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 050/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 
diversos materiais e equipamentos para uso no Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento 
do município. A Comissão Permanente de Licitação resolve: cancelar o registro dos itens 06 a 14 referentes 
ao lote 03 - Tubo endotraqueal, descartável, de PVC, alto volume e baixa pressão, com fio guia inserido e 
protetor contra mordedura, com conector 15 mm, estéril: Tamanhos 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; e 9,0 da 
marca Solidor/ Well Lead visto tratar-se de fato superveniente devidamente justificado. A íntegra da decisão da 
Comissão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde.
Bauru, 16/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros - Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 17.605/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 052/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
050/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de diversos 
materiais e equipamentos para uso no Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento do 
município.
Recorrente: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Assunto: Cancelamento do registro dos itens 06 a 14 referentes ao lote 03 - Tubo endotraqueal, descartável, 
de PVC, alto volume e baixa pressão, com fio guia inserido e protetor contra mordedura, com conector 15 
mm, estéril: Tamanhos 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; e 9,0 da marca Solidor/ Well Lead da empresa CBS 
MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. visto tratar-se de fato superveniente 
devidamente justificado e devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 
15/08/2013.
Bauru , 16/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 29.903/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 123/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 01 (um) unidade de quadro branco, 24 (vinte e quatro) unidades 
de pincel para quadro branco, e 10(dez) unidades de apagador de quadro branco. Aberto no dia: 09/08/2013 
às 09h. 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, à empresa abaixo:
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP: 
item 01 – Quadro Branco de aviso 2,5x1,20m, no valor unitário de: R$ 333,72, totalizando: R$ 333,72; item 02 
– Pincel atômico p/ quadro, no valor unitário de: R$ 3,47, totalizando: R$ 83,28; item 03 – Apagador de quadro 
branco, no valor unitário de: R$ 3,30, totalizando: R$ 33,00. Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 450,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 16/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 22.477/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 96/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 1 (um) biombo triplo, 5 (cinco) pinças professor Medina, 
2 (duas) caixas plásticas mínimo 21 litros, 3 (três) caixas plásticas mínimo 29 litros e 1 (um) suporte de 
arame para 40 tubos. Aberto no dia: 05/08/2013 às 09h. 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, à empresa abaixo:
VGFABRICA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME: item 01 – Biombo triplo, no 
valor unitário de: R$ 384,00, totalizando: R$ 384,00; item 02 – Pinça Professor Medina, no valor unitário de: 
R$ 150,00, totalizando: R$ 750,00; item 03 – Caixa plástica c/ tampa 21 litros no valor unitário de: R$ 28,00, 
totalizando: R$ 56,00; item 04 – Caixa plástica c/ tampa 29 litros no valor unitário de: R$ 28,00, totalizando: 
R$ 84,00; item 05 – Suporte para 40 tubos de ensaio no valor unitário de: R$ 26,00, totalizando: R$ 26,00. 
Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 1.300,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 16/08/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 41.202/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de peças e mão de obra para Manutenção da VTR Fiat/Ducato - Prefixo 568 
SAMU e Yamaha/RDZ Lander – URAM Prefixo 14 SAMU. Informamos que o processo licitatório epigrafado 
foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 16/08/2013 à empresa abaixo:
BAURU COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP: Item 01 – Peças para manutenção  da Viaturas 568 e da 
URAM 14,  à R$ 2.240,00; Item 02 – Mão de Obra para Viatura 568 e da URAM 14, à R$ 490,00. Sendo o 
valor total da empresa de R$ 2.730,00.
Bauru, 16/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 30.584/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 110/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
103/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação conjunta de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação, instalação e manutenção domiciliar de concentradores 
de oxigênio, acompanhados dos acessórios e cilindros de oxigênio, e fornecimento continuado de oxigênio 
medicinal comprimido, para pacientes do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar do Município, submetidos 
à oxigenoterapia domiciliar prolongada. 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 09/08/2013 e devidamente Homologados pelo Sr. Prefeito Municipal em 09/08/2013 e pelo 
Sr.Secretário Municipal de Saúde em  15/08/2013, à empresa abaixo:
LINDE GASES LTDA.
Item 01: Locação de conjuntos para oxigenoterapia domiciliar, à R$ 175,00 o conjunto, marca/modelo: 
Philips/ Everflow
Item 02: Cargas de oxigênio para backup de 1 m³, à R$ 33,00 a carga, marca: Linde
Item 03: Cargas de oxigênio para backup de 4 m³, à R$ 15,63 a carga, marca: Linde
Item 04: Conjunto umidificador, fluxômetro, sonda e cânula nasal de silicone, à R$ 49,88 o conjunto, marca: 
Linde
Bauru, 16/08/2013- compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 30.584/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 110/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
103/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação conjunta de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação, instalação e manutenção domiciliar de concentradores 
de oxigênio, acompanhados dos acessórios e cilindros de oxigênio, e fornecimento continuado de oxigênio 
medicinal comprimido, para pacientes do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar do Município, submetidos 
à oxigenoterapia domiciliar prolongada. Fica convocada a empresa relacionada, através de seus representantes 
credenciados no processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis 
a contar da data desta publicação. 
LINDE GASES LTDA.
Bauru, 16/08/2013 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 67/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 65/13 - Processo nº 21.619/13 
– Objeto Aquisição estimada anual de materiais de escritório - Proponentes num total de 70 empresas 
interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 
31/07/2013 - Contratadas:
BORNIA & CIA LTDA - EPP
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP 
L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 
M.K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP 
MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA – EPP
R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA – EPP 
Bauru, 16/08/2013 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 055/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2013 - Processo nº 19.446/13 
– Objeto: aquisição estimada anual de suplementos alimentares - Proponentes num total de 20 empresas 
interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 
04/07/2013 - Contratadas:
CM HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA.
HUMANA ALIMENTAR DISTR. MEDICAMENTOS PRODS. NUTRICIONAIS LTDA.
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NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.
Bauru, 16/08/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros  – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - óRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.992/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 129/2013 - Tipo Menor Preço por Lote – 
Objeto: aquisição de 02 (dois) compressores de ar tipo parafuso. Fica o processo suspenso, para adequações 
no edital.
Divisão de Compras e Licitações, 16/08/2013 – 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.

CONCORRêNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 
Objeto: venda de terrenos em Bauru, conforme edital publicado no site 
www.cohabbauru.com.br/imoveis
08/08/2013: Sr. Diretor Presidente suspendeu o prosseguimento do certame. Fundamento: dada a penhora 
de bens realizada nos autos do processo judicial nº 0005243-33.2001.403.0399, 2ª Vara da Justiça Federal 
em Bauru, efetivada após a publicação do edital, que, muito embora  não viesse a trazer prejuízos imediatos 
aos licitantes, devido ao princípio da transparência pública e até para se evitar argüições futuras de eventuais 
prejuízos, à luz do princípio da autotutela administrativa, o Sr. Diretor Presidente resolveu suspender 
o certame, até desfecho do referido processo judicial. Determinou-se, ainda, a imediata devolução das 
cauções prestadas, o que foi efetivamente cumprido pela DAF/CF.
09/08/2013: fora aberta a sessão do certame e exposta a suspensão do mesmo e suas razões aos licitantes.
Cleber Speri, Advogado e Membro da CPLJ

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. 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. 
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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) 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 
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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.
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. 
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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° 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:

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

e aquicultura;
30. NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;
31. NR-33: Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;
32. NR-34: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval;
33. 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:
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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 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).
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:

1. Cargo: ANALISTA CONTÁBIL
2. Número de Vagas: 01 (uma)
3. 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 
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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 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, 
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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. 
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. 
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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: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 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:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
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 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  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. 
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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.
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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 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 
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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.
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
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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
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 ________________________________, 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 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.
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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 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 
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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.
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 
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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;
 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: 
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1. Fundamentos de Estrutura Organizacional;
2. Dimensões Básicas de Análise das Organizações;
3. Comportamento Organizacional;
4. Cultura organizacional;
5. Capital Humano;
6. Sistema de Recursos Humanos;
7. Recrutamento e seleção – conceitos, bases e técnicas;
8. Práticas de Seleção;
9. Descrição e Análise de Cargos;
10. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
11. Psicologia Organizacional e do Trabalho – constituição histórica, atuação clássica, área de 

conhecimento e campo de intervenção;
12. Desenvolvimento da psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil;
13. Inserção profissional do psicólogo em Organizações e no Trabalho;
14. Avaliação Psicológica no Brasil: histórico, métodos e instrumentos;
15. Orientação e Aconselhamento Psicológico nas Organizações;
16. Código de Ética Profissional e Ética aplicada às relações de trabalho;
17. 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:

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:_________________________________________________________
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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:

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 
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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; 
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. 
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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 
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 
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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
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:_________________________________________________________
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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:

4. Cargo: ATENDENTE
5. Número de Vagas: 06 (seis)
6. 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). 
7. 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; 
 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 
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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. 

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 
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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;
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 
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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; 

ANEXO 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:
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.
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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.

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) 
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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; 
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. 
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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:
 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 
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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: 
ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Leis Ambientais para a Preservação dos Recursos Hídricos;
Legislação CONAMA 357/2005 – Qualidade da Água;
Legislação CONAMA 430/2011 – Padrões de emissão de efluentes.

MANEJO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS
VARIÁVEIS FISICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA: INFLUêNCIAS NAS VARIÁVEIS BIOLóGICAS

Luz e Temperatura da Água: suas influências no Metabolismo dos Sistemas Aquáticos Continentais 
Lóticos e Lênticos (Fotossíntese e Respiração);
Potencial hidrogeniônico (pH) e concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) na água: influências 
sobre os organismos aquáticos (limites e adaptações);
Ciclos Biogeoquímicos em sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
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;
Poluição orgânica nos sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos e eutrofização: consequências 
em curto, médio e longo prazo. 

EXPRESSÃO DAS VARIAÇÕES AMBIENTAIS: BIODIVERSIDADE EM SISTEMAS 
AQUÁTICOS CONTINENTAIS 

Eutrofização e Florações Algais: conseqüências;
Toxinas Algais (Cianobactérias);
Planejamento e técnicas específicas de amostragem em Limnologia (Ecologia Aquática): sistemas 
aquáticos continentais lóticos e lênticos plâncton e bentos;
Estereomicroscopia: análises qualitativa e quantitativa de macro e de microinvertebrados em 
ecossistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
Técnicas em Microscopia: análises qualitativa e quantitativa de microrganismos planctônicos de 
sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos (microalgas e cianobactérias).

USO DE CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE DE 
MICROALGAS (CIANOBACTÉRIAS E CLOROFÍCEAS)

Cianobactérias: unicelulares, coloniais e filamentosas;
Clorofíceas;
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:

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).
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Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:_______________________________________________________
_______
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

PORTARIAS DA PRESIDêNCIA

Portaria nº 344/2013-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, portador 
do R.G.nº 28.716.346-5-SSP-SP, do cargo efetivo de Técnico Químico, com efeitos retroativos 
a partir do dia 06 de agosto de 2013, de acordo com documento administrativo nº 1076/2013-
DAE.
Bauru, 09 de agosto de 2013.

CONCURSO PÚBLICO 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I

PUBLICAÇÃO DE DESISTêNCIA
O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Operador 
de Equipamentos  I, por motivos particulares, do candidato Sr. José Batista de Freitas, RG 
21279427-9-SSP-SP, classificado em 2º lugar, conforme Concurso Público realizado através do 
Processo nº 11734/2012-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Bauru, 15 de agosto de 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA

LEI Nº 8.666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
Processo Administrativo nº 4522/2012 - DAE

Carta Convite n.º 005/2013 - DAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA  - DAE

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de portão basculante para 
a portaria da sede do Departamento, com materiais e mão de obra, inclusos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Convite.
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitação - CPJL, notifica aos interessados, 
tendo em vista que não acudiram interessados, o certame epigrafado restou deserto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 

LEI Nº 8.666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
Processo Administrativo nº 7461/2012 - DAE

Concorrência Pública n.º 003/2013 - DAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  COMERCIAL 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e engenharia 
especializada para elaboração do Plano Diretor de Água no município de Bauru, de acordo 
com as especificações contidas no Anexo I do Edital. A Comissão Especial  de Processamento 
e Julgamento de Licitação:
Notifica os interessados no certame epigrafado quanto a classificação da licitante Hidrosan 
Engenharia. A CEPJL atribuiu a proposta comercial dez pontos nos termos do item 11.3.7 do 
edital, sendo a pontuação final de: 86,35.
1°) Hidrosan Engenharia, no valor de R$  Hum milhão, trezentos e dez mil reais.
Fica as licitantes intimadas do prazo recursal  de 05(cinco) dias úteis, nos termos ao Art. 109 
da Lei Federal n.º 8666/93. 
Cientifica que os autos da concorrência pública encontra-se à disposição junto a Comisssão 
Especial de Processamento e Julgamento de Licitação - CEPJL para vista, nos termos da 
cláusula décima oitava do edital.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 097/2012
Processo Administrativo nº 7004/2012 – DAE 
Dispensa de Licitação – art.24, II, da Lei nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto 1) A alteração no preâmbulo do Contrato, tendo em vista a nomeação do Sr. Giasone 
Albuquerque Cândia, para a Presidência do Conselho Administrativo do DAE, conforme 
Decreto Municipal nº 12.032, de 01 de agosto de 2.013; 2) A alteração no preâmbulo do 
Contrato tendo em vista as nomeações dos Srs.: Rubens Antonio Claudio, para Coordenador 
Regional de Negócios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Amarildo dos Santos 
para Gerente de Vendas Corporativas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 3) A 
prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 097/2012-DAE por mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 02/08/2013, sendo o seu término previsto para 01/08/2014, 
nos termos do artigo 57, §1º, II da Lei n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Assinatura: 31/07/2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Processo Administrativo n.º 10.091/2.012 - DAE
Pregão Presencial nº 069/2013 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação foi julgada 
fracassada.
Objeto: Aquisição de Caminhão 16.000 Kg, equipado com Carroceria de Madeira, Carga 
Seca de no mínimo 6,30 x 2,55 x 0,40 m e com 01 (um) Equipamento Guindaste Articulado 
Hidráulico 23.000 kg, 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 1.071/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 084/2013 - DAE
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. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 30/08/2013 
às 14:30 horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

Processo Administrativo n.º 10.091/2.012 - DAE
Pregão Presencial nº 085/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Caminhão 16.000 Kg, equipado com Carroceria de Madeira, Carga 
Seca de no mínimo 6,30 x 2,55 x 0,40 m e com 01 (um) Equipamento Guindaste Articulado 
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Hidráulico 23.000 kg, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 30/08/2013 
às 08:30 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano

Processo Administrativo n.º 4.313/2.013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 086/2013 - DAE
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada, para eventual prestação 
de serviços de cambagem, alinhamento e balanceamento em toda a frota de viaturas leves do 
DAE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 02/09/2013 
às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Fabricio Honorato Soares
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Processo Administrativo nº 4.371/2013 - 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 Montenegro Industrialização Ltda - ME, para Manutenção de 
03 (três) Conjuntos Motor Bomba Marca Pleuger, modelos P82007 + V0875 75CV nº 
9502P8263/9502087537, P83008 + VI080 115CV nº 9111657/9110387 e Q83006 +VI080 
110CV nº 814676/81013, desta autarquia.
Valor Total: R$ 42.683,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais).
Base legal: Art. 25, Inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Processo Administrativo nº 12.022/2012 - DAE
Pregão Eletrônico nº 065/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Elementos Elásticos, diversos tamanhos, 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 – Usipetro Indústria e Comércio Ltda.

Processo Administrativo nº 3.080/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 067/2013 - DAE
Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Cone e Aduela de Concreto 
Armado, para Poço de Visita, 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 – Itens 01 e 02 – Aduela e Cone em concreto armado.
Ítem 01 - 800 Peça - Aduela em concreto armado, para poço de visita, com sistema de encaixe 
(PBI), ponta e bolsa interna, diâmetro interno de 1,00 metro, comprimento (altura) de 0,50 
metro e espessura mínima de parede de 0,09 metro. O material deve estar de acordo com a 
norma ABNT NBR 16085/12.02 
Valor Unitário: R$ 129,41 Marca/Modelo: Premoldados
Ítem 02 - 400 Peça -  Cone em concreto armado, para poço de visita, com sistema de encaixe 
(PBI), ponta e bolsa interna. Diâmetro interno da base 1,00 metro, diâmetro interno da boca 
0,57 metro, comprimento (altura) de 0,50 metro e espessura mínima de parede de 0,09 metro. 
O material deve estar de acordo com a norma ABNT NBR 16085/12.
Valor Unitário: R$ 138,28 Marca/Modelo: Premoldados
1ª Colocada: Fiorenze Comércio e Serviços Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 158.840,00 (Cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESOLUÇÃO Nº 018/2013
ANTONIO MONDELLLI JUNIOR, Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
– EMDURB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade ao disposta nas Leia 3.967 de 22/02/1995 e 4309 de 
01/06/98 e convênio existente entre o Estado de São Paulo e o Município de Bauru,

RESOLVE:
Artigo 1º – Autorizar a inclusão de policial abaixo relacionado, conforme Ofício nº 4BPMI 760/120/2013, do  Pelotão de 
Trânsito da Polícia Militar de Bauru:
Posto  RE/DG  NOME
SD PM  136.973-3  BRUNO ABRAO BARBOSA
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 14 de agosto de 2013.

ANTONIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA 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
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
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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
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 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
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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
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

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os recursos 
administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas no período de 01/08/2013 
a 15/08/2013: 

DEFERIDOS

    023485/2013    023499/2013    023553/2013

INDEFERIDOS

    023179/2013    023341/2013    023348/2013    023351/2013
    023352/2013    023411/2013    023415/2013    023416/2013
    023417/2013    023418/2013    023419/2013    023420/2013
    023421/2013    023422/2013    023424/2013    023425/2013
    023426/2013    023427/2013    023429/2013    023430/2013
    023431/2013    023432/2013    023433/2013    023434/2013
    023435/2013    023436/2013    023439/2013    023440/2013
    023442/2013    023449/2013    023467/2013    023469/2013
    023470/2013    023474/2013    023475/2013    023477/2013
    023479/2013    023480/2013    023481/2013    023482/2013
    023483/2013    023484/2013    023487/2013    023488/2013
    023489/2013    023490/2013    023491/2013    023492/2013
    023493/2013    023494/2013    023495/2013    023496/2013
    023497/2013    023498/2013    023500/2013    023501/2013
    023503/2013    023504/2013    023505/2013    023506/2013
    023507/2013    023510/2013    023514/2013    023515/2013
    023516/2013    023517/2013    023518/2013    023519/2013
    023520/2013    023521/2013    023522/2013    023525/2013
    023526/2013    023527/2013    023529/2013    023535/2013
    023539/2013    023540/2013    023542/2013    023543/2013
    023544/2013    023545/2013    023547/2013    023549/2013
    023550/2013    023551/2013    023552/2013    023554/2013
    023555/2013    023556/2013    023557/2013

Bauru, 16 de agosto de 2013
Presidente 1ª JARI

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/13
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento 
dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/13 – Processo nº 
4479/13, regime menor preço. Abertura da sessão em  02/09/2013 às 14 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – 
Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas para eventual Prestação 
de serviços de Locação de horas de máquinas Pá carregadeira, Trator Esteira, Retroescavadeira e de caminhão 
basculante,  conforme especificações no Anexo I do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana 
– Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 08:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 hs, informações sobre o edital: 
martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 3874/13  -  Pregão Registro de Preço nº  020/13
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 BANDOLIN 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA, com o valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos), totalizando 
R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete 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: Fornecimento estimado de 30.000 (trinta mil) unidades de refeições (marmitex) aos funcionários da EMDURB.
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao fornecimento do marmitex.
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012
PROCESSO Nº 2866/2012 – Pregão Presencial nº 010/2012
Contratante: EMDURB – Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
OBJETO: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, pactuam a prorrogação do presente contrato por 
mais 12 (doze) meses, de 09 de junho de 2013 à 08 de junho de 2014. Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao 
acumulado no período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na clausula 2.2 do contrato 
em epígrafe. O valor pago a CONTRATADA permanecerá em R$ 1.182,30 (hum mil cento e oitenta e dois reais e trinta 
centavos) mensais, e um total de R$ 14.187,60 (quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) anual. 
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente termo aditivo.
Assinatura: 07/06/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO 8º ADITIVO A PERMISSÃO DE USO Nº 001/2011
Processo nº 3927/2013 ap. 8538/2010 – Concorrência Pública nº 003/2010.
Permitente: EMDURB – Permissionária: JOÃO PAULO LABORDA RODRIGUES ME.
Objeto: A PERMITENTE, ante a solicitação da PERMISSIONÁRIA, resolve aditar o Termo de Permissão em epígrafe, 
AUTORIZANDO que seja acrescido para a comercialização nos  pontos nºs 003 (sorvetes) e 004 (milho verde) os itens: 
salgados (assados e fritos), pão de queijo, chicletes (goma de mascar), chocolates, doces, balas (dropes), amendoin/paçoca, 
biscoitos recheados (bolachas), batata frita industrializada, salgadinhos (fandangos, rufles), bolos, sucos enlatados e pães. E 
no ponto nº 001 (pipoca), autoriza incluir os itens: chicletes (goma de mascar), chocolates, doces, balas (dropes), amendoin/
paçoca, biscoitos recheados (bolachas), batata frita industrializada, salgadinhos (fandangos, rufles) e sucos enlatados, 
conforme previsto na cláusula 1.3 do termo de permissão, resguardando o caráter administrativo de unilateralidade, 
discricionariedade e precariedade, com a possibilidade de REVOGAÇÃO da autorização a qualquer momento. Fica 
pactuado entre as partes que as demais, formas e condições não atingidas por este termo aditivo, permanecem em pleno 
vigor.
Assinado: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012
Contratante: EMDURB – Compromissária: DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Altera a razão social da empresa REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 
07.602.781/0004-86, para DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA., conforme consta no Instrumento 
Particular de 11º Alteração do Contrato Social da rede Bom Dia de Comunicações LTDA., e da Consolidação da Contrato 
Social, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 2.243.046/12-0, em 29 de novembro de 2012. A 
Empresa DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA., atende aos mesmos requisitos da habilitação e adere ao 
Edital e as cláusulas do Contrato supra mencionado, como se neste instrumento estivesse integralmente transcrito. Fica 
pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não foram atingidas por este 
aditivo, permanecem em vigor.
Assinatura: 30/07/213
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039185
Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: 002 M.O. Serviço de socorro – caminhoes , 004 M.O. Serviço
de socorro – veículos agrícolas, 017 balanceamento – veículos leves,
002 M.O. balanceamento – veículos caminhões;  003 M.O.
Alinhamento completo veiculos  leves,  001 M.O.  Alinhamento
completo veículos caminhões.
Valor Total: R$ 675,60
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a
prestação dos serviços.
Assinatura: 07/08/13
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039186
Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: 032 M.O.  Montagem/desmontagem – caminhões, 017 M.O.
montagem/desmontagem  - veículos leves , 001 M.O
montagem/desmontagem – caminhões
Valor Total: R$ 863,00
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a
prestação dos serviços.
Assinatura: 07/08/13
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039190
Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: 020 M.O.  Consertos e reparos – caminhões, 008 M.O.
veículos  agrícolas, 005 M.O. Veículos leves.
Valor Total: R$ 1.582,50
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a
prestação dos serviços.
Assinatura: 07/08/13
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039189
Processo nº  6496/12  -  Pregão Registro de Preços nº 042/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP.
Objeto: 060 un tachão bidirecional amarelo.
Valor Total: R$ 690,00
Cond. Pagamento: 30  (trinta) dias da entrega.
Assinatura : 07/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039200
Processo nº  6496/12  -  Pregão Registro de Preços nº 042/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP.
Objeto: 200 un  selo prender fita aço ¾  com trava , 080 kg   fita aço galvanizado ¾.
Valor Total: R$ 1.068,00
Cond. Pagamento: 30  (trinta) dias da entrega.
Assinatura : 07/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039191
Processo n.º 6244/12         Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP.
Objeto: 400 lts. Óleo lubrificante 15 w 40 motor diesel.
Valor total: R$ 3.740,00
Condição Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 07/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039192
Processo nº 6244/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELION COMERCIAL
LTDA EPP.
Objeto: 048 (fr. 500) óleo ATF p/ transmissão automatica.
Valor total: R$ 283,20

Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 07/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039202
Processo nº 6244/12  -   Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB. Contratada: COFILUB COMÉRCIO DE
FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ME.
Objeto: 024 L oleo moor 5w 40.
Valor Total: R$ 436,80
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 07/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039235
Processo nº  4679/12  -  Pregão Registro de Preços nº 026/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTE E C
MERCIO LTDA
Objeto: 709.43  locação de caminhão basculante; 235 hrs  alugues
máquina pá carregadeira; 110,2 hrs   aluguel de máquina trator esteira .
Valor total: R$ 75.901,17
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao
fornecimento.
Assinatura: 12/08/2013       
Bauru, 17 de Agosto  de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039236
Processo nº 974/13 – Pregão Registro de Preços nº 007/2013
Contratada: WEST LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME – Contratante: EMDURB
Objeto: 543.1 hrs  Aluguel máquina trator esteira .
Valor Total: R$ 85.809,80
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da  EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039239
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Objeto :  30 BR ferro 4,2 MM – barra.
Valor Total: R$  148,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039264
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Objeto :  030 M cabo de comunicação CCE-APL-ASF-65 2 , 025 M fio flexível 1.5 MM.
Valor Total: R$  119,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 13/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039241
Processo nº  4950/12  -  Pregão Registro de Preços nº 029/12
Contratante: NORTEVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
Objeto: 040 lts herbicidas liquido ( glifosato )
Valor Total: R$ 624,00
Condições de Pagamento: em 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.    
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039242
Processo nº  4950/12  -  Pregão Registro de Preços nº 029/12
Contratante: PLANTIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto:040 lts. Herbicida sal (plicoran-sal)
Valor Total: R$ 2.240,00
Condições de Pagamento: em 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039250
Processo nº 5592/12    -    Pregão Registro de Preços nº 032/12
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Objeto: 020 pc  pneu radial 275/80 – R22.5.
Valor Total: R$ 17.780,00
Cond. Pagamento: 30 (trinta dias) da entrega.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039251
Processo nº 1309/13              -             Registro de Preço nº 08/13
Contratante: EMDURB. Contratada: PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Objeto: 013 m3 pedra n° 03.
Valor Total: R$ 650,00
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Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039255
Processo nº 6062/12    -    Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. contratada: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA  - EPP.
Objeto: 022 un. Urna Assistencial tamanho 1,90 metros.
Valor Total: R$ 3.231,80 .
Cond. Pagamento:  10º dia útil do mês subseqüente a entrega.
Assinatura:12/08/2013
Bauru,  17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039256
Processo nº  6062/12  -  Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: 001 unn urna assistencial infantil 1,00 metro; 005 un urna assistencial infantil 0,60 metros.
Valor Total: R$ 527,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da fatura.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039221
Processo nº  4250/12  -  Pregão Registro de Preços nº 022/12
Contratante: EMDURB. Contratada: DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: 12 cm. Publicação – em centimetros.
Valor Total: R$ 22,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 09/08/2013.
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039257
Processo nº  147/13  -  Pregão Registro de Preços nº 002/13
Contratante: EMDURB. Contratada: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME .
Objeto: 150 BR  ferro 5/16” 8,00 rt , 080 ferro 4,2 mm – barra.
Valor Total: R$ 3.122,00
Condições de Pagamento: 30 dias após entrega .
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039263
Processo nº 897/11         -   Pregão Presencial nº 004/11
Contratante: EMDURB. Contratada: ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A.
Objeto: Plano de saúde.
Valor Total: R$ 89.362,31
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota Fiscal.
Assinatura: 12/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039268
Processo nº 1055/13 – Pregão Presencial nº 003/13
Contratante: EMDURB – Contratada: PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP.
Objeto: Pagamento de excedentes de cópias xerox.
Valor Total: R$ 551,20
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 13/08/2013
Bauru, 17 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

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 027/12
Processo nº 3930/12    -    Pregão Registro de Preços nº 016/12
Contratante: EMDURB. Compromissária:  E.A TUSCHI COMBUSTÍVEIS.
Objeto: Eventual fornecimento de: 01- 50.000 litros de gasolina comum; 02- 70.000 litros etanol comum. Previsão para 
12 (doze) meses.
Valor/litro item 01: R$ 2,62  -  totalizando R$ 131.000,00
Valor/litro item 02: R$ 1,76  -  totalizando R$ 123.200,00
Valor total do contrato: R$ 254.200,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 08/08/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

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 028/12
Processo nº 3930/12    -    Pregão Registro de Preços nº 016/12
Contratante: EMDURB. Compromissária:  REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: Eventual fornecimento de: 450.000 litros de diesel comum. Previsão para 12 (doze) meses.
Valor/litro item 03: R$ 2,08  -  totalizando R$ 936.000,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 08/08/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 044/12
Processo nº  5310/12  -  Pregão Registro de Preços nº 030/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  OMYTTO UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a  EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

01

Avental operacional 
manga longa sem 

punho na cor 
amarelo canário.

10 P Omytto 42,80 428,00
30 M Omytto 42,80 1.284,00
50 G Omytto 42,80 2.140,00
50 GG Omytto 42,80 2.140,00
10 EGG Omytto 42,80 428,00

Valor total do Item: R$ 6.420,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

04
Camiseta operacional 
manga curta na cor 

branca.

06 P Omytto 20,63 123,78

04 G Omytto 20,63 82,52

                                                                                                Valor total do Item: R$ 206,30

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

05

Camiseta polo 
mangas longas 

com punho – Área 
Azul – cor amarelo 

canário

10 P Omytto 25,89 258,90
30 M Omytto 25,89 776,70
20 G Omytto 25,89 517,80
30 GG Omytto 25,89 776,70
10 EGG Omytto 25,89 258,90

                                                                                            Valor Total do Item: R$ 2.589,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

06

Camiseta polo 
mangas curtas – 

Transporte Coletivo 
Escolar – cor branca.

05 P Omytto 20,89 104,45
10 M Omytto 20,89 208,90
10 G Omytto 20,89 208,90
10 GG Omytto 20,89 208,90
05 EGG Omytto 20,89 104,45

                                                                                            Valor Total do Item: R$ 835,60

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

07

Camiseta polo 
mangas longas com 
punho – Transporte 

Coletivo Escolar

05 P Omytto 26,90 134,50
05 M Omytto 26,90 134,50
10 G Omytto 26,90 269,00
10 GG Omytto 26,90 269,00
05 EGG Omytto 26,90 134,50

                                                                                               Valor Total do item: R$ 941,50

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

08

Camiseta polo 
mangas curtas 
– Fiscalização/

Pesquisa/GOV – cor 
branca.

05 P Omytto 22,90 114,50
05 M Omytto 22,90 114,50
10 G Omytto 22,90 229,00
10 GG Omytto 22,90 229,00
05 EGG Omytto 22,90 114,50

                                                                                             Valor Total do item: R$ 801,50

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

09

Camiseta polo mangas 
longas com punho – 

Fiscalização/Pesquisa/
GOV – cor branca.

05 P Omytto 21,90 109,50
05 M Omytto 21,90 109,50
10 G Omytto 21,90 219,00
10 GG Omytto 21,90 219,00
05 EGG Omytto 21,90 109,50

                                                                                              Valor Total do Item: R$ 766,50

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

10 Bermuda operacional 
na cor cinza escuro.

10 P Omytto 31,90 319,00
10 M Omytto 21,90 319,00
10 G Omytto 21,90 319,00

                                                                                              Valor Total do Item: R$ 957,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

11 Calça social azul 
escuro.

80 P Omytto 39,79 3.183,20
80 M Omytto 39,79 3.183,20
80 G Omytto 39,79 3.183,20
20 GG Omytto 39,79 795,80
10 EGG Omytto 39,79 397,90

                                                                                          Valor total do Item: R$ 10.743,30

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

12
Calça social 

masculina cor cinza 
escuro.

40 P Omytto 43,80 1.752,00
80 M Omytto 43,80 3.504,00
70 G Omytto 43,80 3.066,00
20 GG Omytto 43,80 876,00
10 EGG Omytto 43,80 438,00

                                                                                           Valor Total do Item: R$ 9.636,00
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ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

13
Calça social 

feminino cor cinza 
escuro.

05 PP Omytto 43,90 219,50
10 P Omytto 43,90 439,00
10 M Omytto 43,90 439,00
10 G Omytto 43,90 439,00
10 GG Omytto 43,90 439,00
05 EGG Omytto 43,90 219,50

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 2.195,00                  

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

16

Camisa social 
masculina manga 

curta, cor azul 
celeste (azul claro).

20 PP Omytto 39,29 785,80
30 P Omytto 39,29 1.178,70
40 M Omytto 39,29 1.571,60
40 G Omytto 39,29 1.571,60
20 GG Omytto 39,29 785,80
20 EGG Omytto 39,29 785,80

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 6.679,30

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

17

Camisa social 
feminino manga 
curta, cor azul 
celeste (azul 

claro).

05 PP Omytto 39.29 196,45
05 P Omytto 39.29 196,45
10 M Omytto 39.29 392,90
10 G Omytto 39.29 392,90
10 GG Omytto 39.29 392,90
05 EGG Omytto 39.29 196,45

                                                                                      Valor Total do Item: R$ 1.768,05                 

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

21 Jaqueta de frio 
DSVT/GOT

10 M Omytto 72,00 720,00
20 G Omytto 72,00 1.440,00
15 GG Omytto 72,00 1.080,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 3.600,00       

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

22

Jaqueta de 
frio DSVT – 
PESQUISA/

FISCALIZAÇÃO/
TAXI

05 M Omytto 72,00 360,0
10 G Omytto 72,00 720,00
10 GG Omytto 72,00 720,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                      Valor Total do Item: R$ 2.160,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

23 Jaqueta de frio Área 
Azul

10 M Omytto 72,00 720,00
20 G Omytto 72,00 1.440,00
15 GG Omytto 72,00 1.080,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                      Valor Total do item: R$ 3.600,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

25

Boné tipo 
Militar GOT 
– Boné tipo 
militar com 

regulagem para 
ajuste.

100 único Omytto 18,00 1.800,00

26

Boné tipo 
Militar Área 
Azul – Boné 
tipo militar .

100 único Omytto 18,00 1.800,00

Valor Total do item: R$ 3.600,00
Valor Total de Todos os Itens R$ 57.499,05

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 045/12
Processo nº  5310/12  -  Pregão Registro de Preços nº 030/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME.
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a  EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

02
Calça operacional 
“unisex” na cor 

azul royal.

150 PP STYLLUS 39,95 5.992,50
500 P STYLLUS 39,95 19.975,00
500 M STYLLUS 39,95 19.975,00
300 G STYLLUS 39,95 11.985,00
130 GG STYLLUS 39,95 5.193,50
20 EGG STYLLUS 39,95 799,00

                                                                                        Valor Total do Item: R$ 63.920,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

03

Camiseta 
operacional 

manga longa com 
punho, na cor 

laranja.

20 PP STYLLUS 23,95 479,00
50 P STYLLUS 23,95 1.197,50
400 M STYLLUS 23,95 9.580,00
600 G STYLLUS 23,95 14.370,00
400 GG STYLLUS 23,95 9.580,00
120 EGG STYLLUS 23,95 2.874,00

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 38.080,50

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

14 Camisa social azul 
claro – motorista

20 P STYLLUS 35,27 705,40
60 M STYLLUS 35,27 2.116,20
100 G STYLLUS 35,27 3.527,00
60 GG STYLLUS 35,27 2.116,20
40 EGG STYLLUS 35,27 1.410,80

                                                                                           Valor Total do Item: R$ 9.875,60
                                                                                     Valor Total dos Itens: R$ 111.876,10

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 046/12
Processo nº  5310/12  -  Pregão Registro de Preços nº 030/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES ME.
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a  EMDURB, conforme especificação 
abaixo descrita:

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

15

Tarjeta estampada 
com velcro 1,5 

cm para fixação.

100 peças 
para camisas 

azul celeste de 
motorista Único

Uniformes 
Votupo-
ranga

6,30 630,00

50 peças para 
camisas cinza 

escuro de 
GOT

Uniformes 
Votupo-
ranga

6,30 315,00

Valor Total do Item: R$ 945,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

18
Calça 

“feminino” cor 
branca.

04 M
Uniformes 

Votupo-
ranga

38,65 154,60

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

19
Camisa social 

branca – 
feminino.

4 G Uniformes 
Votupo-ranga 36,53 146,12

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

20

Agasalho Educação 
– Agasalho em 

tac-tell camberra, 
cor predominante 

cinza escuro.

02 P Uniformes 
Votupo-ranga 101,00 202,00

01 G Uniformes 
Votupo-ranga 101,00 101,00

Valor Total do Item: R$ 303,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

27
Boné tipo “Árabe” 

cor amarelo 
canário, com CA.

100 único Uniformes 
Votupo-ranga 24,00 2.400,00

28
Boné tipo “Árabe” 
cor azul royal, com 

CA.
800 único Uniformes 

Votupo-ranga 24,00 19.200,00

29
Colete de 

sinalização 
refletivo.

050 único Uniformes 
Votupo-ranga 69,00 3.450,00

Valor Total do Item: R$ 25.050,00
Valor Total de todos os Itens: R$ 26.598,72

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.
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ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

13
Calça social 

feminino cor cinza 
escuro.

05 PP Omytto 43,90 219,50
10 P Omytto 43,90 439,00
10 M Omytto 43,90 439,00
10 G Omytto 43,90 439,00
10 GG Omytto 43,90 439,00
05 EGG Omytto 43,90 219,50

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 2.195,00                  

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

16

Camisa social 
masculina manga 

curta, cor azul 
celeste (azul claro).

20 PP Omytto 39,29 785,80
30 P Omytto 39,29 1.178,70
40 M Omytto 39,29 1.571,60
40 G Omytto 39,29 1.571,60
20 GG Omytto 39,29 785,80
20 EGG Omytto 39,29 785,80

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 6.679,30

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

17

Camisa social 
feminino manga 
curta, cor azul 
celeste (azul 

claro).

05 PP Omytto 39.29 196,45
05 P Omytto 39.29 196,45
10 M Omytto 39.29 392,90
10 G Omytto 39.29 392,90
10 GG Omytto 39.29 392,90
05 EGG Omytto 39.29 196,45

                                                                                      Valor Total do Item: R$ 1.768,05                 

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

21 Jaqueta de frio 
DSVT/GOT

10 M Omytto 72,00 720,00
20 G Omytto 72,00 1.440,00
15 GG Omytto 72,00 1.080,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 3.600,00       

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

22

Jaqueta de 
frio DSVT – 
PESQUISA/

FISCALIZAÇÃO/
TAXI

05 M Omytto 72,00 360,0
10 G Omytto 72,00 720,00
10 GG Omytto 72,00 720,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                      Valor Total do Item: R$ 2.160,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

23 Jaqueta de frio Área 
Azul

10 M Omytto 72,00 720,00
20 G Omytto 72,00 1.440,00
15 GG Omytto 72,00 1.080,00
05 EGG Omytto 72,00 360,00

                                                                                      Valor Total do item: R$ 3.600,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

25

Boné tipo 
Militar GOT 
– Boné tipo 
militar com 

regulagem para 
ajuste.

100 único Omytto 18,00 1.800,00

26

Boné tipo 
Militar Área 
Azul – Boné 
tipo militar .

100 único Omytto 18,00 1.800,00

Valor Total do item: R$ 3.600,00
Valor Total de Todos os Itens R$ 57.499,05

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 045/12
Processo nº  5310/12  -  Pregão Registro de Preços nº 030/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME.
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a  EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

02
Calça operacional 
“unisex” na cor 

azul royal.

150 PP STYLLUS 39,95 5.992,50
500 P STYLLUS 39,95 19.975,00
500 M STYLLUS 39,95 19.975,00
300 G STYLLUS 39,95 11.985,00
130 GG STYLLUS 39,95 5.193,50
20 EGG STYLLUS 39,95 799,00

                                                                                        Valor Total do Item: R$ 63.920,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

03

Camiseta 
operacional 

manga longa com 
punho, na cor 

laranja.

20 PP STYLLUS 23,95 479,00
50 P STYLLUS 23,95 1.197,50
400 M STYLLUS 23,95 9.580,00
600 G STYLLUS 23,95 14.370,00
400 GG STYLLUS 23,95 9.580,00
120 EGG STYLLUS 23,95 2.874,00

                                                                                          Valor Total do Item: R$ 38.080,50

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

14 Camisa social azul 
claro – motorista

20 P STYLLUS 35,27 705,40
60 M STYLLUS 35,27 2.116,20
100 G STYLLUS 35,27 3.527,00
60 GG STYLLUS 35,27 2.116,20
40 EGG STYLLUS 35,27 1.410,80

                                                                                           Valor Total do Item: R$ 9.875,60
                                                                                     Valor Total dos Itens: R$ 111.876,10

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 046/12
Processo nº  5310/12  -  Pregão Registro de Preços nº 030/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES ME.
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a  EMDURB, conforme especificação 
abaixo descrita:

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

15

Tarjeta estampada 
com velcro 1,5 

cm para fixação.

100 peças 
para camisas 

azul celeste de 
motorista Único

Uniformes 
Votupo-
ranga

6,30 630,00

50 peças para 
camisas cinza 

escuro de 
GOT

Uniformes 
Votupo-
ranga

6,30 315,00

Valor Total do Item: R$ 945,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

18
Calça 

“feminino” cor 
branca.

04 M
Uniformes 

Votupo-
ranga

38,65 154,60

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário Valor Total

19
Camisa social 

branca – 
feminino.

4 G Uniformes 
Votupo-ranga 36,53 146,12

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor Unitário Valor Total

20

Agasalho Educação 
– Agasalho em 

tac-tell camberra, 
cor predominante 

cinza escuro.

02 P Uniformes 
Votupo-ranga 101,00 202,00

01 G Uniformes 
Votupo-ranga 101,00 101,00

Valor Total do Item: R$ 303,00

ITEM DESCRIÇÃO QTE
Estimada Tamanho Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

27
Boné tipo “Árabe” 

cor amarelo 
canário, com CA.

100 único Uniformes 
Votupo-ranga 24,00 2.400,00

28
Boné tipo “Árabe” 
cor azul royal, com 

CA.
800 único Uniformes 

Votupo-ranga 24,00 19.200,00

29
Colete de 

sinalização 
refletivo.

050 único Uniformes 
Votupo-ranga 69,00 3.450,00

Valor Total do Item: R$ 25.050,00
Valor Total de todos os Itens: R$ 26.598,72

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 06/11/12
Bauru, 17 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

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.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Robson Zonta Jorge 102.573 02/08/13 30 31/08/13
Marcos Sergio Martins 15.167 29/07/13 60 26/09/13
Vera Lucia Domeneghetti Smaniotto 28.465 09/08/13 90 06/11/13
Evaldo Braga de Souza 102.612 07/08/13 90 04/11/13
Pedro Luis Soares 24.068 11/08/13 90 08/11/13
Edson Vieira de Souza 15.365 30/07/13 60 27/09/13
Valeria Alves da Silva 16.731 07/08/13 15 21/08/13
Gislaine Aparecida H. Ramires 24.552 08/08/13 30 06/09/13
Edmundo Damazio 100.342 05/08/13 120 02/12/13
Sidney Ocieli 20.203 07/08/13 120 04/12/13
Maria das Graças Ferraz Silva 27.997 28/07/13 57 22/09/13

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:

Gislaine Aparecida H. Ramires Secretaria de Educação 07/09/13
André Luis Jacinto de Deus DAE 13/07/13

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:
Processo Nome Assunto

1702/2013 Oski Hermes Teixeira Inclusão de dependente
1708/2013 Jefferson Cabral Inclusão de dependente
1709/2013 Luciana Aguiar Inclusão de dependente
1848/2013 Fernanda Cristina Ferreira de Paiva Inclusão de dependente
2039/2013 Emerson Paiva Inscrição de segurado e inclusão de dependentes
2268/2013 Erika Renata de Oliveira Costa Inclusão de dependente
2299/2013 Roberta Fontana Marinato Inscrição de segurada e inclusão de dependentes
2301/2013 Juliana Merli Duarte Inscrição de segurada
2302/2013 Norberto Flor da Silveira Inscrição de segurado e inclusão de dependentes
2303/2013 Luiz Carlos de Lima Moura Inscrição de segurado e inclusão de dependente
2304/2013 Dilma Ferreira Soares Exclusão de dependente
2305/2013 Josué Kenji Kochi Inscrição de segurado
2306/2013 William London Lucas de Almeida Inclusão de dependente
2309/2013 Fernanda Natali de Almeida Maia Inscrição de segurada e inclusão de dependentes
2310/2013 Ronaldo Maduro Franco Inscrição de segurado e inclusão de dependente
2311/2013 Vanessa Bentes de Miranda Inscrição de segurada

PORT. RH-073/2013 – EXONERANDO o Sr. UBIRATAN CASSIO SANCHES do cargo em comissão de 
CHEFE DO SERVIÇO DE ZELADORIA E PORTARIA a partir de 16 de agosto de 2013.

PORT. RH-074/2013 – NOMEANDO o Sr. JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA no cargo em comissão de CHEFE 
DO SERVIÇO DE ZELADORIA E PORTARIA a partir de 16 de agosto de 2013.

PORT. RH-075/2013 – PROMOVENDO o Sr. LUIZ RENATO JOEL para o padrão 16J de acordo com a 
Resolução 270/92.

ATO DA MESA Nº 060/2013

Perdem os mandatos de Vereador os Senhores 
ANTONIO FARIA NETO, FABIANO 
ANDRÉ LUCAS MARIANO E FERNANDO 
FRANCELOSI MANTOVANI a partir de 14 de 
agosto de 2013.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos do Inciso IV e § 2º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, e inciso 
IV do Artigo 65 da Resolução nº 263/90 - Regimento Interno, ficam CASSADAS 
as diplomações dos Vereadores ANTONIO FARIA NETO, FABIANO ANDRÉ 
LUCAS MARIANO E FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI, a partir de 
14 de agosto de 2013, em razão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, Acórdão no RE nº 803-62.2012.6.26.0023-Classe 30ª, de 13 de agosto de 
2013, que decretou a perda dos cargos eletivos.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor nesta data.

Bauru, 14 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

 FÁBIO SARTORI MANFRINATO         MARCOS ANTONIO DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

ATO DA MESA Nº 061/2013

Revoga o Ato da Mesa nº 060/2013, de 14 de agosto 
de 2013, que cassou o diploma dos Vereadores 
ANTONIO FARIA NETO, FABIANO 
ANDRÉ LUCAS MARIANO E FERNANDO 
FRANCELOSI MANTOVANI.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1º - Fica revogado o Ato da Mesa nº 060/2013, em razão da determinação exarada 
no expediente protocolado no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo sob nº 169.814/2013, que suspendeu a eficácia do Acórdão no RE nº 
803-62.2012.6.26.0023-Classe 30ª, de 13 de agosto de 2013, ficando, portanto, 
reconduzidos ao cargo de Vereador os Senhores ANTONIO FARIA NETO, 
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO E FERNANDO FRANCELOSI 
MANTOVANI, a partir de 15 de agosto de 2013.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor nesta data.

Bauru, 15 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

 FÁBIO SARTORI MANFRINATO         MARCOS ANTONIO DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 
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ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013.

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA – PT
ANTONIO FARIA NETO – PMDB
ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB

Bauru, 16 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO 
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013.

USO DA TRIBUNA: OLGA BICUDO TOGNOZZI – Diretora da APAE - Falará sobre a 
“Educação Especial – Meta 4 do Plano Nacional de Educação – PNE”

ORADORES INSCRITOS:

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA - PT
ANTONIO FARIA NETO – PMDB
ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB

Bauru, 16 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DE ACORDO COM O ARTIGO 17, INCISO I, ALÍNEA C, DA RESOLUÇÃO 263/90, COM REDAÇÃO 
DADA PELA RESOLUÇÃO 399/01, A SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ REALIZADA ÀS 14H00.

PAUTA Nº 30/2013

29ª SESSÃO ORDINÁRIA E 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM 

19 DE AGOSTO DE 2013

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   177/13 Projeto de Lei nº 77/13, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Convênio, 
repasse de recursos públicos municipais para a entidade do setor privado que especifica 
(AELESAB).

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   173/13 Projeto de Resolução que dá nova redação a diversos artigos da Resolução nº 263/90 
(Regimento Interno - Artigos 94-A a 100).

 Autoria: MESA DA CÂMARA

   168/13 Projeto de Lei que autoriza o Executivo a oferecer atendimento preferencial aos 
pacientes diabéticos.

 Autoria: RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   185/13 Projeto de Lei nº 75/13, que altera a redação do “caput” do Art. 1º e §§ 1º e 2º da Lei nº 
6098, de 19 de julho de 2011. (Repasse de aportes financeiros para a FUNPREV).

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   186/13 Projeto de Lei nº 82/13, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Convênio, 
repasse de recursos públicos municipais para a entidade do setor privado que especifica. 
(Fundação Toledo).

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

   133/12 Parecer pelo arquivamento do requerimento de informações sobre o tombamento 
da Estação Ferroviária de Bauru, iniciado em 1992, solicitado pelo Senhor Avelino 
Cortelini Júnior.

 Autoria: COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

   053/13 Parecer pelo arquivamento do Ofício C.CCM nº421/2013- TC-27302/026/05 - 
Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Gold Informática Bauru 
Ltda., encaminhado pelo  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

 Autoria: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Moção n° Assunto

   056/13 De apelo ao Governo do Estado para que o Centro de Progressão Penitenciária –CPP-
3 de Bauru seja transformado em escola de formação de policiais militares e que o 
restante da área seja utilizada para a criação de um Colégio Agrícola.

 Autoria: DIVERSOS VEREADORES

   058/13 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.

 Autoria: RENATO CELSO BONOMO PURINI

   060/13 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.

 Autoria: LUIZ CARLOS BASTAZINI

   061/13 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).

 Autoria: NATALINO DAVI DA SILVA

Bauru, 16 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo
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