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PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO  DE  LEI Nº 87/13
P. 34.550/13 Altera vários dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002.
  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 Altera o caput do art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 

a ter a seguinte redação:
“Art. 5º Os membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência 

devem pertencer aos quadros de servidores ocupantes de cargos 
efetivos, ativos ou inativos, da Administração Direta, Autarquias e 
Câmara Municipal.” (NR)

Art. 2º Altera o § 1º do art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 5º  (...)
§ 1º   Somente poderá integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal ou 

a Presidência, o servidor, ativo ou inativo, que contar no mínimo, com 
5 (cinco) anos de serviço público municipal e não ter sido condenado 
em processo criminal, com sentença transitada em julgado, ou punido 
administrativamente, observando-se o disposto no parágrafo único do art. 
39 da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.” (NR)

Art. 3º  Altera o § 2º do art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 5º  (...)
§ 2º   Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador, do Conselho 

Fiscal  de que tratam os artigos 10 e 21 desta Lei e o Presidente da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, deverá possuir o curso superior completo.”  (NR)

Art. 4º Acrescenta o § 3º ao art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 5º  (...)
§ 3º   Ficam impedidos de participar dos Conselhos, os servidores ativos 

que pertencem ao quadro da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, bem como aqueles servidores 
da Administração Direta, Autarquias e Câmara Municipal que estejam 
cedidos à Fundação, à época da abertura do processo eleitoral.” (NR)

Art. 5º  Acrescenta o § 4º ao art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 5º  (...)
§ 4º   Durante o período de mandato, o membro do Conselho Curador e Fiscal 
estará impedido de ser cedido para prestar serviços junto à Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, sob pena de perda do 
mandato.” (NR)

Art. 6º Acrescenta o § 5º ao art. 5º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 

a seguinte redação:
“Art. 5º  (...)
§ 5º   Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador, do Conselho 

Fiscal  e o Presidente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Efetivos de Bauru – FUNPREV, devem  obrigatoriamente participar 
do Curso Preparatório em Gestão Previdenciária a ser ministrado pela 
Escola Previdenciária da Fundação, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei 
Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, e conforme diretrizes 
a serem estipuladas por Resolução do Conselho Curador da FUNPREV.” 
(NR)

Art. 7º Altera o § 1º do art. 8º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 8º  (...)
§ 1º   O Presidente da FUNPREV se afastará das suas funções originais com 

todas as vantagens de seu cargo e receberá além de seus vencimentos 
normais, que ficarão a cargo do órgão de origem do servidor, uma 
gratificação equivalente a diferença de seus vencimentos normais do 
órgão de origem, para 2 (duas) vezes a referência “C1” dos Especialistas 
de Governo  Procurador Jurídico, do Plano de Carreiras e Salários da 
FUNPREV constante da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 
2.010, que ficará a cargo da FUNPREV.” (NR)

Art. 8º Acrescenta o § 5º ao art. 8º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 8º  (...)
§ 5º   Poderá o Presidente, em vez de receber a diferença mencionada no § 1º 

deste artigo, optar por uma gratificação correspondente a 40% (quarenta 
por cento) de uma referência “C1” do Especialista de Governo  Procurador 
Jurídico.” (NR)

Art. 9º  Acrescenta o § 6º ao art. 8º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 8º  (...)
§ 6º   O Presidente da FUNPREV fará jus ao percebimento da gratificação 

natalina e remuneração de férias, correspondente a 1/3 (um terço) 
constitucional a ser calculado sobre o valor a qual fez a opção, cujo 
pagamento ficará a cargo da FUNPREV.” (NR)

Art. 10 Acrescenta o § 7º ao art. 8º da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 8º  (...)
§ 7º   As gratificações recebidas por exercício do mandato de Conselheiro 

e Presidente da Funprev, não serão passíveis de incorporação aos 
vencimentos, como também não sofrerão descontos previdenciários.” 
(NR)

Art. 11 Altera o parágrafo único do art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002, que passa a ter a seguinte redação:
 “Art. 11 (...)
Parágrafo único.  Revogado.” (NR)

Art. 12 Acrescenta o § 1º ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
 “Art. 11 (...)
§ 1º   A partir da sua eleição o Presidente da FUNPREV ficará automaticamente 

impedido de integrar o Conselho Curador.” (NR)
Art. 13 Acrescenta o § 2º ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 

a seguinte redação:
“Art. 11  (...)
§ 2º   A vaga deixada pelo Conselheiro Curador eleito para Presidência da 

FUNPREV será preenchida pelo suplente da sua categoria, nos termos 
do inciso do art. 10 desta Lei.” (NR)

Art. 14 Acrescenta o § 3º ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
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“Art. 11 (...)
§ 3º   O Presidente eleito, deverá apresentar no ato da posse ou em até no 

máximo 60 dias, comprovante de sua Certificação Profissional Série 20, 
emitido por Instituição devidamente regulamentada pelo Banco Central 
do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários.” (NR)

Art. 15 Acrescenta o § 4º ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 11  (...)
§ 4º  Em não apresentando a certificação exigida no parágrafo anterior, o 

Conselheiro eleito para a Presidência deixará de exercer a referida 
função e ficará impedido de retornar ao cargo de Conselheiro Curador, 
sendo realizada nova eleição para a presidência da Fundação.” (NR)

Art. 16 Acrescenta o § 5º ao art. 11 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 11 (...)
§ 5º  Em não havendo conselheiros capacitados para o exercício da função 

de presidente da Funprev, assumirá a Presidência, o presidente do 
Conselho Curador, que deverá apresentar o documento previsto no § 3º, 
no mesmo prazo.” (NR)

Art. 17 Altera o parágrafo único do art. 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 24  (...)
Parágrafo único.  Revogado.” (NR)

Art. 18 Acrescenta o § 1º ao art. 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 24  (...)
§ 1º   A Comissão de Eleição será composta por 06 (seis) membros titulares 

e 06 (seis) membros suplentes, sendo 02 (dois) Conselheiros da 
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e 10 (dez) 
servidores efetivos indicados pelos respectivos órgãos de lotação da 
Administração Municipal sendo, 05 (cinco) da Prefeitura Municipal, 02 
(dois) do DAE, 01 (um) da Câmara Municipal e  02 (dois) da Funprev.” 
(NR)

Art. 19  Acrescenta o § 2º ao art. 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 24 (...)
§ 2º     Os membros suplentes da Comissão de Eleição, além das substituições 

a eventuais ausências dos membros titulares, poderão ser convocados 
para atuarem como membros da equipe de apoio na colheita de votos e 
na apuração, fazendo jus à gratificação prevista no parágrafo 11 do art. 
25, desta Lei.” (NR) 

Art. 20  Acrescenta o § 3º ao art. 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 24  (...)
§ 3º  Os membros titulares e suplentes a serem indicados pelos respectivos 

órgãos da Administração Municipal, bem como da Associação de 
Servidores Públicos Municipais e Funprev, deverão ter no mínimo 
ensino médio completo.” (NR)

Art. 21  Acrescenta o § 4º ao art. 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 24 (...)
§ 4º      O processo eleitoral será iniciado, pela Presidência da FUNPREV até 

o dia 30 do mês de abril do ano do término de mandato dos atuais 
membros da Presidência e dos Conselhos Curador e Fiscal.” (NR)

Art. 22  Altera o caput do art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25  A Comissão de Eleição adotará todas as providências necessárias para a 

realização da eleição, compreendendo a votação e apuração, no período 
de 01 de setembro a 30 de novembro do ano do término do mandato 
dos atuais membros da Presidência e dos Conselhos Curador e Fiscal.” 
(NR)

Art. 23  Altera o § 1º do art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 1º   A Comissão de Eleição realizará reuniões, convocadas através de 

ofício, na Sede da FUNPREV e fará publicar súmulas de suas decisões 
no Diário Oficial de Bauru.” (NR)

Art. 24  Altera o § 2º do art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
 “Art. 25 (...)
§ 2º   A comissão de eleição publicará Edital fixando o regulamento do 

processo eleitoral, com base nesta lei e suas regulamentações, dando 
ampla publicidade, com antecedência mínima de 30 (dias) dias úteis.” 
(NR)

Art. 25  Acrescenta o § 3º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 3º  O processo eleitoral será regido observando-se os princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade, 
resguardando-se os direitos e garantias individuais de cada candidato e do 
colégio eleitoral.” (NR)

Art. 26  Acrescenta o § 4º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 4º  Os candidatos não poderão utilizar de meios ilícitos em suas campanhas, 

bem como, não poderão coagir, incitar, induzir, corromper ou de qualquer 
forma, se valer de meios ilícitos para conseguir votos.” (NR)

Art. 27  Acrescenta o § 5º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 5º     É vedada a realização de campanha “boca de urna”, sendo possível à 

panfletagem e a presença dos candidatos e/ou seus representantes nas 
imediações da entrada dos locais de votação.” (NR)

Art. 28  Acrescenta o § 6º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 6º     Fica permitida até o primeiro dia útil anterior ao dia da votação, a 

realização de campanha e panfletagem, nos órgãos públicos municipais 
da Administração Direta ou Indireta, na Câmara Municipal de Bauru e 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, mediante autorização do Secretário ou Presidente do órgão, 
desde que não atrapalhe o andamento dos serviços, nem o atendimento ao 
público.” (NR)

Art. 29  Acrescenta o § 7º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 7º     A Comissão de Eleição deverá observar, fielmente, o cronograma previsto 

para a realização das eleições, notadamente ao cumprimento dos horários 
e locais previamente fixados em edital, sob  pena de nulidade de todo 
o pleito e apuração de responsabilidade funcional pelo seu órgão de 
origem.” (NR)

Art. 30  Acrescenta o § 8º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 8º     Eventuais recursos administrativos em relação às decisões proferidas pela 

Comissão de Eleição no que tange a habilitação dos candidatos, eventuais 
impugnações de candidaturas, terão efeito suspensivo e contarão 
com parecer elaborado pela Procuradoria Geral da Funprev, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, observando-se, no mais e no que 
couber, a Lei Municipal n° 5.804, de 10 de novembro de 2.009, e seus 
ulteriores regulamentos e alterações.” (NR)

Art. 31  Acrescenta o § 9º ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 9 º     As despesas decorrentes da eleição, inclusive para confecção das urnas 

eleitorais, serão suportadas pela Funprev, através da conta de adiantamento 
específica para tal finalidade, a qual ficará sob responsabilidade da 
Fundação.” (NR)

Art. 32  Acrescenta o § 10 ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 10     Os membros titulares da Comissão de Eleição perceberão, para realização 

do processo eleitoral, após a publicação que trata o art. 28 desta Lei, 
uma gratificação, não incorporável para nenhum fim, equivalente a 50% 
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(cinquenta por cento) da referência C1 dos Auxiliares do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da Funprev constante da Lei Municipal nº 6.006, de 
16 de dezembro de 2.010, que ficará a cargo da Funprev.” (NR)

Art. 33  Acrescenta o § 11 ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 11   Os membros suplentes da Comissão de Eleição perceberão, após a 

publicação de que trata o art. 28 desta Lei, por cada substituição aos 
membros titulares, uma gratificação, não incorporável para nenhum fim,  
equivalente a trigésima parte (1/30) do valor de 50% (cinquenta por cento) 
da referência “C1” dos auxiliares do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da Funprev constante da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 
2.010, até o limite total da gratificação paga aos membros titulares, que 
ficará a cargo da Funprev.” (NR)

Art. 34  Acrescenta o § 12 ao art. 25 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 
a seguinte redação:
“Art. 25 (...)
§ 12     Será descontada do valor previsto no § 10 deste artigo, a trigésima parte 

(1/30) do valor previsto no mesmo parágrafo, para cada ausência do 
membro titular da Comissão de eleição.” (NR)

Art. 35  Altera o § 1º do art. 27 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 27 (...)
§ 1º   O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da 

maioria simples de servidores ativos com direito a voto, sob pena de 
serem realizadas novas eleições.” (NR)

Art. 36  Altera o § 2º do art. 27 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 27  (...)
§ 2º   Na hipótese de não haver a participação da maioria simples de 

servidores ativos com direito a voto para eleição dos membros dos 
conselhos, os membros da atual administração deverão permanecer nas 
funções até a finalização da nova eleição e a posse dos eleitos.” (NR)

Art. 37  Altera o caput do art. 30 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 30  Os membros titulares e suplentes da Comissão de Eleição e os ocupantes 

de cargos no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e 
Região – SINSERM são inelegíveis para os Conselhos e Presidência da 
Funprev.” (NR)

Art. 38  Acrescenta o parágrafo único ao art. 30 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2.002, com a seguinte redação:
“Art. 30 (...)
Parágrafo único.   Os membros titulares e suplentes da Comissão de Eleição e os 

ocupantes de cargos do SINSERM não poderão ser indicados 
para a composição de quaisquer dos Conselhos da Funprev, nem 
como titulares, nem como suplentes.” (NR)

Art. 39  Altera o caput do art. 31 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 31  Todas as reuniões da Comissão de Eleição deverão ser realizadas com 

a presença de, no mínimo, quatro membros, entre titulares e suplentes, 
devidamente convocados pelo seu presidente através de ofício, e suas 
deliberações deverão ser aprovadas por maioria simples.” (NR)

Art. 40  Altera o § 2º do art. 31 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 31  (...)
§ 2º   Todas as atas e documentos referentes à Comissão de eleição, após o 

pleito, deverão ficar devidamente arquivados na Funprev.” (NR)
Art. 41  Acrescenta o § 3º ao art. 31 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com 

a seguinte redação:
“Art. 31  (...)
§ 3º     Nas ausências do Presidente da Comissão de Eleição, presidirá os 

trabalhos o secretário da Comissão de Eleição.” (NR) 
Art. 42  Altera o art. 32 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a 

seguinte redação:
“Art. 32  Os servidores ativos ou inativos da Administração Direta e Autarquias 

eleitos, serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal, enquanto 
que os Servidores do Poder Legislativo eleitos, serão nomeados por Ato 

da sua Mesa Diretora o que se fará em ambos os casos, imediatamente 
após o recebimento da relação fornecida pela Comissão de Eleição.” 
(NR)

Art. 43  Altera o § 5º do art. 43 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 43  (...)
§ 5º   O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo 

anterior será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, 
subsídios, proventos e pensões dos vinculados ao regime de que trata 
esta Lei, no exercício financeiro anterior.” (NR)

Art. 44  Acrescenta o inciso XII ao art. 62 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, 
com a seguinte redação:
 “Art. 62  (...)

XII -  A verba “pro labore” por participação em banca de concurso 
público;” (NR)

Art. 45  Acrescenta os incisos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV 
ao art. 62 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com as seguintes 
redações:
“Art. 62  (...)

XV - A gratificação por atuação como fiscal em concursos 
públicos e processos seletivos;

XVI - As gratificações pagas por participação em Comissões de 
Licitação, Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial;

XVII - A gratificação paga aos membros titulares e suplentes da 
Comissão Eleitoral da FUNPREV;

XVIII - As gratificações por exercício dos mandatos de Conselheiros 
e Presidente da Funprev;

XIX - A gratificação natalina percebida pelos Conselheiros e 
Presidente da Funprev;

XX - O adicional de sobreaviso;
XXI - Os Plantões extras;

XXII - A gratificação de qualificação técnica especial, criado pela 
Lei Municipal nº 6.145, de 07 de novembro de 2.011;

XXIII - O prêmio de incentivo criado pela Lei Municipal nº 6.057, 
de 19 de abril de 2.011;

XXIV - Os valores pagos a título de substituições de cargos em 
comissão e funções de confiança.” (NR)

Art. 46  Acrescenta o art. 173 à Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, com a 
seguinte redação:
“Art. 173  A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru 

– FUNPREV deverá, obrigatoriamente, observar e se submeter às 
normas, atos regulatórios e regulamentos instituídos pela Administração 
Direta, ressalvadas aquelas pertinentes aos Planos de Cargos, Carreiras 
e Salários – PCCS’s.” (NR)

Art. 47  Acrescenta o parágrafo único ao art. 173 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio 
de 2.002, com a seguinte redação:
“Parágrafo único.  Cabe ao Conselho Curador analisar as normas, atos 

regulatórios e regulamentos instituídos pela Administração 
Direta e determinar através de portaria a sua aplicação junto a 
Funprev.” (NR)

Art. 48  As despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotações do Orçamento vigente 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, suplementadas, se necessário, observando-se os recursos originados na 
Taxa de Administração prevista nos §§ 4º e 5º, do art. 43, da Lei Municipal nº 4.830, 
de 17 de maio de 2.002. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
15, agosto, 13

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que, 
uma vez aprovado, altera vários dispositivos da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
transformou o Serviço de Previdência dos Municipiários de Bauru – SEPREM na Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.

O Projeto visa alterar o caput do art. 5º garantindo que somente os servidores ocupantes de cargos 
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efetivos, ativos e inativos da Administração Direta, das Autarquias e da Câmara Municipal possam atuar 
como membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Presidência da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de bauru – FUNPREV. 

Visa também alterar os §§ 1º e 2º definindo que somente poderá integrar os conselhos e a 
presidência da fundação, o servidor, ativo ou inativo, que contar no mínimo, com 5 (cinco) anos de serviço 
público municipal, que não ter sido condenado em processo criminal, com sentença transitada em julgado, 
ou punido administrativamente e o servidor que possuir curso superior completo.

Visa também acrescentar os §§ 3º e 4º definindo que  os servidores ativos que pertencem ao quadro 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, bem como aqueles 
servidores da Administração Direta, Autarquias e Câmara Municipal que estejam cedidos à Fundação, à 
época da abertura do processo eleitoral, ficam impedidos de participar dos Conselhos. E durante o período 
de mandato, o membro do Conselho Curador e Fiscal estará impedido de ser cedido para prestar serviços 
junto à Fundação, sob pena de perda do mandato. Esta medida é fundamental pois a Funprev foi criada 
tão somente para gerir os recursos necessários para a aposentadoria e pensões dos servidores públicos 
da Administração Direta, Autarquias e Câmara Municipal, bem como as questões previdenciárias dos 
mesmos e os servidores da Funprev, galgados ao cargo de Conselheiro, poderão nesta condição fiscalizar 
atos ou decisões por ele mesmo tomadas, enquanto servidor da Fundação, sendo temerário aos interesses 
do coletivo. Mas ressaltamos que tal medida não impede que os servidores da Fundação exerçam o direito 
de voto no processo eleitoral.

Visa também acrescentar o § 5º definindo que os membros titulares e suplentes do Conselho 
Curador, do Conselho Fiscal  e o Presidente da Fundação deverão  obrigatoriamente participar do Curso 
Preparatório em Gestão Previdenciária a ser ministrado pela Escola Previdenciária, pois assim os mesmos 
estarão capacitados para gerir e fiscalizar com mais qualidade e mais segurança os destinos da fundação.

O projeto também altera o § 1º e acrescenta o § 5º ao art. 8º  estabelecendo que o Presidente da 
FUNPREV se afastará das suas funções originais com todas as vantagens de seu cargo e receberá além de 
seus vencimentos normais, uma diferença existente entre seus vencimentos para 2 (duas) vezes a referência 
“C1” da grade salarial dos Especialistas de Governo  - Procurador Jurídico, ou poderá optar em receber 
uma gratificação correspondente a 40% (quarenta por cento) de uma referência “C1” do Especialista de 
Governo  Procurador Jurídico.

Visa também acrescentar os §§ 6º e 7º ao art. 8º  estabelecendo que o Presidente da FUNPREV fará 
jus ao percebimento da gratificação natalina e ao recebimento da gratificação de 1/3 de férias constituintes a 
serem calculados sobre o valor a qual fez a opção, cujo pagamento ficará a cargo da FUNPREV e também 
que as gratificações recebidas pelo exercício do mandato de conselheiros e presidente da Funprev, não 
serão passíveis de incorporação aos vencimentos, como também, não sofrerão descontos previdenciários. 
Esta medida é importante, haja vista que as atribuições do cargo e suas responsabilidades, enquanto gestor 
máximo de uma Fundação responsável pela previdência de mais de 9.000 servidores ativos, aposentados 
e pensionistas.

Também se propõe revogar o parágrafo único do art. 11 e acrescentar os §§ 1º ao 5º definindo 
que a partir da sua eleição o Presidente da FUNPREV ficará automaticamente impedido de integrar o 
Conselho Curador, que a vaga deixada pelo Conselheiro Curador eleito para Presidência da FUNPREV 
será preenchida pelo suplente da sua categoria, que o presidente eleito, deverá apresentar no ato da posse ou 
em até no máximo 60 dias, comprovante de sua Certificação Profissional Série 20, emitido por Instituição 
devidamente regulamentada pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários e se não 
apresentar no prazo estipulado, o Conselheiro deixará de exercer a referida função e ficará impedido de 
retornar ao cargo de Conselheiro Curador, sendo realizada nova eleição para a presidência da Fundação e 
em não havendo conselheiros capacitados para o exercício da função de Presidente da Funprev, assumirá a 
Presidência, o Presidente do Conselho Curador.

Propõe ainda revogar o parágrafo único do art. 24 e acrescentar os §§ 1º ao 4º definindo que a 
Comissão de Eleição será composta por 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes, sendo 
02 (dois) Conselheiros da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e 10 (dez) servidores 
efetivos indicados pelos respectivos órgãos de lotação da Administração Municipal sendo, 05 (cinco) da 
Prefeitura Municipal, 02 (dois) do DAE, 01 (um) da Câmara Municipal e  02 (dois) da Funprev, que os 
membros suplentes da Comissão de Eleição, além das substituições a eventuais ausências dos membros 
titulares, poderão ser convocados para atuarem como membros da equipe de apoio na colheita de votos 
e na apuração. Que os membros titulares e suplentes a serem indicados pelos respectivos órgãos da 
Administração Municipal, bem como da Associação de Servidores Públicos Municipais e FUNPREV, 
deverão ter no mínimo ensino médio completo e que o processo eleitoral será iniciado, pela Presidência da 
FUNPREV até o dia 30 do mês de abril do ano do término de mandato dos atuais membros da Presidência 
e dos Conselhos Curador e Fiscal.

A proposta também visa alterar o caput do art. 25 definindo que a Comissão de Eleição adotará 
todas as providências necessárias para a realização da eleição, compreendendo a votação e apuração, 
no período de 01 de setembro a 30 de novembro do ano do término do mandato dos atuais membros 
da Presidência e dos Conselhos Curador e Fiscal. E alterar os §§ 1º e 2º definindo que a Comissão de 
Eleição realizará reuniões, convocadas através de ofício, na Sede da FUNPREV e fará publicar súmulas e 
edital fixando o regulamento do processo eleitoral, com base na lei e suas regulamentações, dando ampla 
publicidade no  Diário Oficial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis. E acrescentar os §§ 
3º  ao 12 definindo que o processo eleitoral será regido observando-se os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade, resguardando-se os direitos e garantias 
individuais de cada candidato e do colégio eleitoral. Que os candidatos não poderão utilizar de meios 
ilícitos em suas campanhas, bem como, não poderão coagir, incitar, induzir, corromper ou de qualquer 
forma, se valer de meios ilícitos para conseguir votos. Que é vedada a realização de campanha “boca de 

urna”, sendo possível a panfletagem e a presença dos candidatos e/ou seus representantes nas imediações da 
entrada dos locais de votação. Que há permissão para a realização de campanha e panfletagem, nos órgãos 
públicos municipais da Administração Direta ou Indireta, na Câmara Municipal de Bauru e Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, será mediante autorização do 
Secretário ou Presidente do órgão, desde que não atrapalhe o andamento dos serviços, nem o atendimento 
ao público, até o primeiro dia útil anterior ao dia da votação. Que a Comissão de Eleição deverá observar, 
fielmente, o cronograma previsto para a realização das eleições, notadamente ao cumprimento dos horários 
e locais previamente fixados em edital, sob  pena de nulidade de todo o pleito e apuração de responsabilidade 
funcional pelo seu órgão de origem. Que os eventuais recursos administrativos em relação às decisões 
proferidas pela Comissão de Eleição no que tange a habilitação dos candidatos, eventuais impugnações 
de candidaturas, terão efeito suspensivo e contarão com parecer elaborado pela Procuradoria Geral da 
Funprev, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, observando-se, no mais e no que couber, a  Lei 
Municipal n° 5.804, de 10 de novembro de 2.009. Que as despesas decorrentes da eleição, inclusive para 
confecção das urnas eleitorais, serão suportadas pela Funprev, através da conta de adiantamento específica 
para tal finalidade, a qual ficará sob responsabilidade da Fundação. Que os membros titulares da Comissão 
de Eleição perceberão, para realização do processo eleitoral, após a publicação que trata o art. 28 desta Lei, 
uma gratificação, não incorporável para nenhum fim, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da referência 
C1 dos Auxiliares do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Funprev constante da Lei Municipal nº 6.006, 
de 16 de dezembro de 2.010, que ficará a cargo da Funprev. Que os membros suplentes da Comissão de 
Eleição perceberão, por cada substituição aos membros titulares, uma gratificação, não incorporável para 
nenhum fim, equivalente a trigésima parte (1/30) do valor de 50% (cinquenta por cento) da referência “C1” 
dos auxiliares do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Funprev até o limite total da gratificação paga aos 
membros titulares e que será descontada a trigésima parte (1/30) do valor para cada ausência do membro 
titular da Comissão de eleição.

Propõe também alterar os §§ 1º e 2º  do art. 27 definindo que o processo eleitoral deverá 
contar com a participação obrigatória da maioria simples de servidores ativos com direito a voto e que na 
hipótese de não haver a participação da maioria simples de servidores ativos com direito a voto para eleição 
dos membros dos conselhos, os membros da atual administração deverão permanecer nas funções até a 
finalização da nova eleição e a posse dos eleitos.

Visa também alterar o caput do art. 30 e acrescentar o parágrafo único, definindo que os membros 
titulares e suplentes da Comissão de Eleição e os ocupantes de cargos no Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Bauru e Região – SINSERM são inelegíveis para os Conselhos e Presidência da Funprev e 
que os membros titulares e suplentes da Comissão de Eleição e os ocupantes de cargos do SINSERM não 
poderão ser indicados para a composição de quaisquer dos Conselhos da Funprev, nem como titulares, nem 
como suplentes.

A proposta também visa alterar o caput do art. 31 e alterar o § 2º, definindo que todas as reuniões 
da Comissão de Eleição deverão ser realizadas com a presença de, no mínimo, quatro membros, entre 
titulares e suplentes, devidamente convocados pelo seu presidente através de ofício, e suas deliberações 
deverão ser aprovadas por maioria simples e que todas as atas e documentos referentes à Comissão de 
eleição, após o pleito, deverão ficar devidamente arquivados na Funprev. E acrescentar o § 3º ao art. 31 
estabelecendo que nas ausências do Presidente da Comissão de Eleição, presidirá os trabalhos o secretário 
da Comissão de Eleição.

A proposta também visa alterar o art. 32, estabelecendo que os servidores ativos ou inativos da 
Administração Direta e Autarquias eleitos, serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal, enquanto 
que os Servidores do Poder Legislativo eleitos, serão nomeados por Ato da sua Mesa Diretora o que se fará 
em ambos os casos, imediatamente após o recebimento da relação fornecida pela Comissão de Eleição.

A proposta também visa alterar o § 5º do art. 43, definindo que o valor anual da taxa de 
administração será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, subsídios, proventos e pensões 
dos servidores vinculados ao regime próprio. Tal medida se faz necessário para que a Fundação tenha 
condições financeiras para a construção de uma sede própria, evitando assim despesas com aluguel.

A proposta visa também acrescentar os incisos XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII e XXIV ao art. 62 definindo que a gratificação por atuação como fiscal em concursos públicos 
e processos seletivos; que as gratificações pagas por participação em Comissões de Licitação, Pregão 
Eletrônico ou Pregão Presencial; que a gratificação paga aos membros titulares e suplentes da Comissão 
Eleitoral da FUNPREV; que as gratificações por exercício dos mandatos de Conselheiros e Presidente da 
Funprev; que a gratificação natalina percebida pelos Conselheiros e Presidente da Funprev; que o adicional 
de sobreaviso; os Plantões extras; que a gratificação de qualificação técnica especial, criado pela Lei 
Municipal nº 6.145, de 07 de novembro de 2.011; que o prêmio de incentivo criado pela Lei nº 6.057, de 
19 de abril de 2011 e que os valores pagos a título de substituições de cargos em comissão e funções de 
confiança, não devem ser considerados como remuneração para fins de contribuição previdenciária.

Finalizando a proposta, visa acrescentar o art. 173, estabelecendo que a Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV deverá observar e se submeter às normas, atos 
regulatórios e regulamentos instituídos pela Administração Direta.

Esclarecemos ainda que a proposta apresentada aos Nobres Vereadores, terá um impacto 
mensal de aproximadamente R$ 4.240,24 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) 
e a origem dos recursos para o custeio das alterações propostas por esta lei, se dará dentro da Taxa de 
Administração de 2%, de que trata o § 5º, do art. 43, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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RELATÓRIO DA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
BAURU/MARÍLIA

A Coordenadora da III CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
BAURU/MARÍLIA, no uso de suas atribuições legais, torna público  o relatório  final da Conferência, 
realizada  no  dia 28 de julho de 2013.

Estela Almagro
  A  III Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, realizada no Município sede Bauru, teve 
inicio às 07h 30minutos do dia 28 de julho de 2013, no prédio do CEEJA-Bauru, localizado a rua Carlos de 
Campos nº 5-10, no auditório do prédio, atendendo convocação constante do Diário Oficial do Município 
de Bauru, publicada em 26 de junho de 2013. 
   Estavam inscritos 98 pessoas representantes das cidades de Arealva, Bauru, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, 
Presidente Alves, Dois Córregos e Promissão pertencentes a Sociedade Civil e Poder Público, completaram 
os presentes representantes do C.O.E (Comitê Organizador Estadual) de São Paulo.
   A Conferência Regional, foi iniciada com o credenciamento dos inscritos e café da manhã, concedido 
pela Prefeitura municipal de Bauru aos participantes do evento. O cerimonial de abertura foi preparado 
pela Comissão Organizadora e apresentado por Ademir Elias. A mesa de abertura foi composta sob a 
organização de Estela Alexandre Almagro, Presidente da Comissão Organizadora, ficando assim composta:
   ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO, Vice-Prefeita do Município de Bauru; SUZI DA SILVA 
Representando o Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru, ELIZA LUCAS RODRIGUES 
Coordenadora de Políticas para a População Negra e Indígena  representando o Governo do Estado e a 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania (COE – Poder Público); Sandra Mariano (COE-Sociedade 
Civil), Irineu Sebastião, Índio Terena; ELSON REIS Secretário de Cultura de Bauru, ROQUE FERREIRA 
Representando a Câmara Municipal de Bauru e JOSÉ EUGENIO CHIBEBE Diretor  do CEEJA Bauru. 
   Foram entoados os Hinos Nacional e Hino da  Negritude.
 Após as manifestações dos presentes, a Vice Prefeita Municipal de Bauru, agradeceu a presença de todos, 
encerrando a mesa de abertura.   Em seguida foi convocada a mesa de trabalho para  leitura e aprovação 
do Regimento da III Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial assim composta: Suzi da 
Silva – mediadora e secretariada por  Maria José Oliveira dos Santos e Luiz Marcos Ferreira, com leitura da 
proposta de Regimento pela Maria José.  Após a leitura do Regimento e dois destaques para adequação de 
verbos foi aprovada por todos os presentes, a mesa foi encerrada por Suzi da Silva que anunciou a formação 
da próxima mesa, composta pela Sociedade Civil e o Poder Público para palestras e debates dentro dos 
Eixos temáticos com a seguinte formação:
 Mediadora  SUZI DA SILVA , Palestrante RAMATIS JACINO , Historiador, Mestre  e Doutor em História 
Econômica pela USP, MARISTELA BÁRBARA RODRIGUES DE LIMA Supervisora e Representante da 
Diretoria Regional de Ensino, Alexsandra Jabur  Diretora Escola e Representando Secretaria Municipal de 
Educação. Professor Ramatis fez uma avaliação da Lei 10.639 e sua aplicação nos 10 anos de existência, 
as representantes do governo estadual e municipal apresentaram as dificuldades na aplicação da Lei por 
falta de material de apoio e despreparo dos professores; os trabalhos realizados nas escolas dependem da 
determinação de alguns professores que trabalham de forma isolada. Foram nove intervenções da plenária, 
com perguntas aos palestrantes e respostas. Encerrada a mesa foi feito um intervalo de 1 hora para almoço 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Bauru, retornando para as salas dos eixos temáticos, onde foram 
constituídos 04 grupos de estudos contemplando cada eixo, dos quais resultaram as seguintes propostas:
EIXO – I ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O ENFRENTAMENTO AO 
RACISMO

Propostas aprovadas para a III Conferencia Estadual da Igualdade Racial.
01 - Cobrar e exigir do governo do estado que faça a reforma agrária e contribua  com ações concretas 
para demarcações das terras quilombolas. 
02 - Assegurar a formação dos docentes diante da história da cultura  afrodescendente.
03- Reconhecer como profissão para fins de aposentadoria líderes de comunidades religiosas de matrizes 
africanas.
04 - Efetivar o dia 20 de novembro – “Dia da Consciência Negra” -  como feriado Municipal e Estadual. 
EIXO II  ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DAS 
POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL 

Propostas aprovadas para a III Conferencia Estadual da Igualdade Racial.
1- Criação de Secretarias Municipais, fundos municipais e ouvidorias de promoção da Igualdade Racial
2- Que os governos municipais firmem convênios com o governo federal, para aquisição de conteúdos 
adequados para capacitação de professores e materiais que sejam utilizados pelos alunos, bem como a 
criação de Leis Municipais que fiscalizem o cumprimento da Lei 10.639
3- Exigir que os conselhos estaduais e municipais de educação e saúde, fiscalizem a aplicação da Lei 
10.639, bem como o atendimento as doenças da população negra
4- Criação de um fundo para pesquisas científicas relacionadas as doenças que acometem grande parte da 
população negra.

Propostas aprovadas para os Municipios Efetivarem
- Arranjos Institucionais para assegurar a sustentabilidade das Políticas de Igualdade Racial
- implantação do programa juventude viva
- Garantir a participação de atores/atrizes negros no percentual 50% nas peças publicitárias
EIXO III  POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E 
NACIONAL: AVANÇOS E DESAFIOS 

Propostas aprovadas para a III Conferencia Estadual da Igualdade Racial.
1 - Educação : Formação inicial (IES) e continuada (Sec Mun/Est) de professores tendo como prioridade 
o tratamento do tema de maneira multidisciplinar e transversal bem como a aplicação efetiva da educação 
diferenciada para a cultura afro e indígena 
2 -  Saúde: Maiores investimentos nos programas específicos de atendimento de doenças das pessoas 

negras e indígenas bem como aumento da visibilidade desses profissionais nas áreas de pesquisa para 
conduzir ao maior respeito no atendimento desse grupo
3 - Segurança e Justiça : Formação especial dos policiais militares e civis realizado pelos Conselhos e 
Organizações específicas negras e indígenas.
4 - Trabalho : Elaboração de projetos de lei visando à inclusão dos quesitos empregados afrodescendentes 
e indígenas como item de desempate nas contratações públicas da Lei 8666 (Lei de Licitações)

EIXO IV – PARTICIPACAO POLÍTICA E CONTROLE SOCIAL: IGUALDADE RACIAL NOS 
ESPAÇOS DE DECISÃO

Propostas aprovadas para a III Conferencia Estadual da Igualdade Racial.
1 - Que os governos estaduais e municipais apresentem diagnóstico da real situação do aluno(a) negro(a) 
(evasão, repetência, atraso) e apresente ações para solução dos problemas detectados para identificar a 
necessidade de políticas públicas e legislar para implementar em âmbito municipal conjunto de normas 
jurídicas que regulamente os direitos da população negra;
2 - Implementar nos órgãos de saúde dos municípios protocolos e práticas para efetiva aplicação da política 
preventiva de saúde da população negra
3 - Aprovação e promulgação imediata de lei que decrete o Dia 20 de novembro – Dia da morte de Zumbi 
de Palmares – como feriado no estado de São Paulo para o desenvolvimento das atividades econômicas, 
culturais e artísticas de matrizes africanas alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra. 
Parágrafo Único – Enquanto não aprovada a lei estadual esta III Conferência Regional insta aos respectivos 
governos municipais abrangidos por esta Conferência a transformação do dia 20 de novembro em feriado 
municipal.
4 - Garantir o cumprimento das leis em relação ao respeito das práticas de oferendas aos Orixás, preservando 
os ambientes naturais para essa prática. 
Delegados Eleitos para participarem da III Conferencia Estadual de Igualdade Racial.
Poder Público: Estela Alexandre Almagro 
1- Marilda Aparecida Bincoletto
2- Alex Sandro Venezes
3- Roberta de Andriore
4- Lucineia Francisco
5- Rita de Cassia Veríssimo
Suplente - Sueli Aparecida Lima 
Sociedade Civil:
1- Zilda Maria da Silva
2- Suzi da Silva
3- Luiz Marcos Ferreira
4- Alberto de Carvalho Sobrinho
5- Agabi de Lourdes Moraes
6- Lucia da Silva
7- Deborah Cristina Nunes 
8- Lilian Raquel Pires 
9- Maria José Bento
10-  Diego Andrade Florentino
11-  Edivaldo de Campos Junior
12- Maria Cecilia Moura Carvalho 
13- Paulo Rodrigues da Silva
14- Alzira Maria da Costa Teodoro
15-  Mariza Aparecida de Souza Melo
16- Irineu Sebastião
17- Aguinaldo Anastácio da Silva
Suplentes:
1- Deisimar Tobias Santos Almeida
2- Ilvete Ropdrigues Galego
3- Claudio Inácio Teodoro
  Essa mesa foi encerrada às 20h após a eleição e a aprovação das propostas. Sendo assinada pela presidente 
da comissão organizadora e pela relatora.

Estela Alexandre Almagro                                     Suzi da Silva
Presidente da Comissão                                          Relatora

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA ROMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., NOTIFICADA 

DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.937/12 QUE APLICOU 
AS PENALIDADES DE MULTA MORATÓRIA PELO ITEM ENTREGUE EM ATRASO COM O 
AGRAVANTE DE TER SIDO O PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO, SENDO QUE A EMPRESA 
NÃO CUMPRIU DE MANEIRA CORRETA E REGULAR A GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) 
ANO,  NO VALOR DE R$ 578,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS) E SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ENQUANTO PERDURAREM 
OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO DESSA DECISÃO, CABE RECURSO NO PRAZO 
ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

BAURU, 15 DE AGOSTO DE 2.013.
MARCELO ARAÚJO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

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

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

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

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

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

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

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

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

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

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

Seção II
Secretarias Municipais

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

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

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

NOME DO SOLICITANTE Nº I.M Data Pgto. Valor
Amanda Marques  Martins  Nicolau 517147 15/08/2013 62,63
Aparecida Paulina Terca Fidelis da Motta 520270 15/08/2013 124,61
Diva Maria Ferreira Vicari 519918 31/05/2013 122,01
Genésio Faria De Moraes 53108 10/06/2013 263,74
Gilda Nunes Braga 520484 15/08/2013 124,61
Joana Aparecida de Souza 82575 15/08/2013 124,61
João Vizoni 526743 15/08/2013 124,61
Osmar de Souza 533419 15/8/2013 106,55
Yurica Tajiri 5431 01/04/2013 106,55

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

EMISSÃO DA CÉDULA DE REGISTRO CADASTRAL
Comunicamos a emissão da Cédula de Registro Cadastral para a Associação de Moradores de Bairros 
abaixo. Esta se encontra regularizada de acordo com a lei municipal 5.990/2010, estando, portanto 
autorizada a exercer suas atividades de acordo com seu Estatuto apresentado. 
Processo: 54.399/2013
Cadastro Nº: 19
Vigência: 08/12/2014
Associação de Amigos e Moradores do Núcleo Beija-Flor - AMOBEIJA
Presidente Vanderleia do Carmo Abreu Silva

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1378/2013: 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 284, a PORTARIA N.º 1141/2013 que nomeou  o (a) Sr (a). CAMILA CRISTINA 
FOLCONI EPIFANIO BELLINTANI, portador (a) do RG n.º 350784115, classificação 21º lugar, no 
cargo efetivo de “AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO”, DESISTÊNCIA TACITA.

CONTRATO Nº 7.035/13 - PROCESSO Nº 11.783/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: ASSISTÊNCIA MÈDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE Serviço de Assistência à Saúde aos servidores 
públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas, comissionados, agentes políticos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, bem como aos seus beneficiários dependentes e agregados, conforme Lei Municipal 
nº 4.706, de 31 de julho de 2.001, sob a modalidade preço pré estabelecido per capita, plano básico na 
categoria de rede, por meio de Rede Credenciada/Referenciada da CONTRATADA e/ou ressarcimento 
das despesas, quando necessário, ocorridas em atendimento de livre escolha, de acordo com a Lei Federal 
nº 9.656, de 03 de junho de 1.998 e demais legislação pertinente, bem como aos beneficiários agregados, 
na modalidade de preço por faixa etária, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 133/13 e nos termos 
de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 11.783/12. – PRAZO: 12 meses – VALOR PER 
CAPITA : R$ 112,00 por usuário que aderir ao plano – MODALIDADE: Pregão Presencial n° 040/13 
– PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 24/07/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

EXTRATOS 
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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 1379/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2284 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o (a) Sr (a) CARLOS CESAR MUCHERONI portador 
do RG 16434335, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 26º lugar, no concurso público para 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, 
edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 20/08/2013 ÀS 08h30min.

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

EXONERA/POSSE
PORTARIA N.º 1392/2013: 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: Exonerar, a pedido, 
o (a) servidor (a) SANDRA MARIA CAMARGO TOTI, portador (a) do RG n.º 182208928, do cargo 
efetivo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL e dar 
posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 20/8/2013.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 02/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 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 CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL, 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 
Administração (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: 
Newton Carlos Pereira Ferro, Andrea Belli Floriano, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Ana Cristina 
Maurício Ferreira, Déborah Sesquini de Oliveira e sob a coordenação de Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
330/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. 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.
3. 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.
4. 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 Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. 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 15 (quinze) de outubro de 2.013 e a data, local e 
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Construção Civil/
Infraes-trutura – 
ENGENHEIRO 

CIVIL

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Engenharia 

Civil e Registro no Conselho 
Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia 

(CREA)

R$ 3.194,72 R$ 265,00 30 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas da Lei nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
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 do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Engenharia Civil, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem como Registro 
no CREA estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 
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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 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) 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 previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar posteriores 
consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL  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 subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

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 a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
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 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.

1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.

2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
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direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) 
setembro à 5 (cinco) de setembro de 2.013 das 9h00min. 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2.013. 
9. 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.
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Dura-ção 
da Prova

Especialista em 
Construção Civil/
Infra-estru-tura – 
ENGENHEIRO 

CIVIL 

Prova Objetiva

Conhecimen-tos 
Específicos 15

90 Eliminatório 03 horasInformática 10
Língua Portuguesa 06

Matemática 05
Legislação Municipal 04

Análise de Títulos Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura/ - Engenheiro Civil 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 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 
40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada 
uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo 
considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) 
horas. 
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 acompanhar a data, local oportunamente publicados no Diário Oficial 
do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
330/2.013. 
i) 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, 
na área de engenharia civil, devidamente 
registrado no órgão competente.

4,5 pontos 4,5 pontos

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

3,5 pontos 3,5 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em 
nível de pós graduação latu senso, com carga 
horária mínima de 360 horas-aula na área de 
engenharia civil, devidamente registrado no 
órgão competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

j) as Declaraçõesj) os Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) 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 X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente 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.
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 as provas, 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura/ - Engenheiro Civil terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois e vinte e cinco) 
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, 60% (sessenta por cento) de acerto na 
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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 
inscreveu.
7. 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.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como deficiente;
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
 d) à análise de Títulos.
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), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet 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 à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988. 
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a 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 no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 330/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL
Participar de aspectos administrativos relacionados ao setor da construção civil do município. Acompanhar 
e fiscalizar obras realizadas por empresas privadas contratadas pela Prefeitura. Planejar, coordenar e 
supervisionar obras implementadas pela própria Prefeitura. Manter a segurança dos funcionários e civis 
durante as obras. Acompanhar a vigilância sanitária nas fiscalizações, se atentando aos aspectos da estrutura 
física dos prédios.  Receber pedidos de averiguação das condições de prédios públicos Municipais. Receber 
solicitação para realizar construções ou reformas Municipais.  Estudar a viabilidade técnica e operacional 
de empreendimentos.  Calcular o gasto médio da obra.  Analisar os materiais e funcionários necessários 
para realização da obra. Relacionar custos e benefícios envolvidos na realização da obra. 7- Averiguar 
a disponibilidade de materiais, verbas e funcionários para realização da obra. Planejar os possíveis 
imprevistos/ problemas que podem surgir durante andamento da obra.  Averiguar e discutir com superiores 
se a obra deve ser realizada pela Prefeitura ou terceirizada.  Estipular cronograma e tempo de duração da 
obra. Buscar inovações técnicas e materiais na área da construção civil. Realizar avaliações de estabilidade 
em prédios e estruturas e acessibilidade. Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam 
de adaptação às normas de acessibilidade (ABNT).
 Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com o Código de Obras e demais legislações 
de Uso e Ocupação do Solo. Divulgar e pedir orçamento para empresas sobre obras e reformas solicitadas 
pela Prefeitura.  Avaliar as propostas das empresas.  Negociar as propostas recebidas.  Informar-se 
sobre a qualidade dos materiais e serviços oferecidos pela empresa.  Avaliar estrutura física de prédios 
e acessibilidade.  Informar aos supervisores as propostas e informações sobre os serviços das empresas.  
Auxiliar os supervisores na escolha da empresa.  Auxiliar supervisores na elaboração contratual.  
Fiscalizar a qualidade dos materiais e serviços da empresa.  Exigir o cumprimento contratual, incluindo o 
cronograma da obra.  Elaborar relatórios informando o andamento da obra.  Notificar supervisores em caso 
de irregularidades.  Realizar inspeções corretivas e preventivas.  Realizar investigações e levantamentos 
técnicos.  Definir metodologia de execução da obra.  Desenvolver estudos ambientais.  Escolher e solicitar 
equipamentos, funcionários e verbas.  Controlar cronograma e orçamento da obra.  Contornar as dificuldades 
encontradas.  Realizar inspeções preventivas e corretivas.  Prezar pelo uso correto dos equipamentos.  
Delimitar a área que ocorrerá a obra, isolando- a se necessário. Realizar inspeção em prédios e locais 
públicos se houver denuncia de acidentes devido à falha/dano na construção.
 Notificar e elaborar relatórios e laudos das condições dos prédios visitados.  Realizar inspeções 
nos equipamentos e estabelecimentos.  Realizar cadastramento e licenciamento dos equipamentos e 
estabelecimentos para assessorar os órgãos da vigilância sanitária.  Compor e/ou assessorar a equipe de 
vigilância sanitária para inspeção dos serviços.  Realizar investigações e levantamentos técnicos.  Revisar e 
decidir pela aprovação de projetos. Emitir parecer técnico, laudos e avaliações, propondo soluções técnicas, 
quando necessárias. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações legais propostas. Proferir 
palestras e/ou treinamentos na sua área, quando necessário.  Desenvolver pesquisas. Eventualmente auxilia 
em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Orçamento e Planejamento de Obras. 
2. Engenharia de Avaliações. 
3. Projeto de Estradas. 
4. Estruturas de Concreto Armado. 
5. Mecânica dos Solos. 
6. Estruturas de Fundações. 
7. Patologia em Edifícios. 
8. Prática da Construção Civil. 
9. Análise Estrutural – Estática. 
10. Resistência dos Materiais. 
11. Instalações Hidráulicas. 
12. Instalações Elétricas. 
13. Estruturas Metálicas e de Madeira. 
14. Pavimentação. 
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15. Qualidade na Indústria da Construção Civil. 
16. Materiais de Construção Civil. 
17. Drenagem de Águas Pluviais.

LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de interpretação, observadas a norma culta e conhecimento dos aspectos gramaticais da língua.
1. Compreensão e interpretação de texto – gêneros textuais literários e não literários;
2. Emprego de Vocabulário;
3. Pontuação;
4. Acentuação Gráfica – (monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ditongos abertos, 
hiatos, verbos e acentos diferenciais);
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
6. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto);
7. Concordância nominal e verbal;
8. Regência Verbal e Nominal;
9. Período Simples e Período Composto;
10. Crase.

MATEMÁTICA
1. Operações com números reais. 
2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
3. Potências e raízes. 
4. Razão e proporção. 
5. Porcentagem. 
6. Regra de três simples e composta. 
7. Média aritmética simples e ponderada. 
8. Juro simples. 
9. Equação do 1º e 2º graus. 
10. Sistema de equações do 1º grau. 
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
12. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
13. Raciocínio lógico. 
14. Resolução de situações-problema.

INFOMÁTICA
1. AutoCAD

1.1 Criação de Objetos Gráficos - comandos de desenho – draw;
1.2 Modificação de Objetos Gráficos - comandos de modificação – modify; 
1.3 Propriedades dos objetos e;
1.4 Dimensionamento e anotações.

2. Excel
1.2 Estrutura básica das planilhas;
1.3 Conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos;
1.3 Elaboração de tabelas e gráficos;
1.4 Uso de fórmulas e funções;
1.5 Inserção de objetos e;
1.6 Referências entre planilhas.

3. Word
1.1 Estrutura básica dos documentos;
1.2 Edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos e fontes;
1.3 Formatação de colunas;
1.4 Inserção de marcadores simbólicos e numéricos;
1.5 Controle de quebra e numeração de páginas e;
1.6 Caixas de texto.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf 
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 03 /2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS – CONTADOR, 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 Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10) 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: 
Everson Demarchi, Rosangela Sugako Tanaka, Maria Aparecida Pereira, Andrea Belli Floriano, 
Celio Favoni, Miguel Jose da Neves, e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1162/2.013, obedecidas as normas deste 
Edital.
2. 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.
3. 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.
4. 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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diario 
Ofical do Muncipio de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Adminis-trativa e 
Serviços–

CONTADOR

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Ciências 
Contábeis  

+
Registro no Conselho 

Regional de Contabilidade 
(CRC)

R$ 3.194,72 R$ 265,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos Classe “C” – Internível (Lei n° 
5.975/10)
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
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 do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Ciências Contábeis, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente, ( MEC ) bem 
como Registro no Conselho Regional de Contabilidade estando em dia com sua 
anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.

2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.

 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – Contador 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 subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  
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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 a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
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 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

 CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 
7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão 
ser requeridos, ( Modelo: ANEXO IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 
(vinte) de setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01(um) de outubro de 2013. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro à 05 (cinco) de setembro de 2.013 das 9h00min. 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2013. 
9. 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.
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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 



14 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 20 DE AGOSTO DE 2.013

Capítulo IV.
11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Gestão 

Administrati-va 
e Serviços–

CONTA-DOR

Prova 
Objetiva

Conhecimen-tos 
Específicos 20

90 Eliminatório 03 horas

Língua Portuguesa 08
Matemática 
Financeira 08

Informática 07
Legislação 
Tributária 07

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – Contador 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 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 
50 (cinquenta) 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 oportunamente publicados no 
Diario Oficial do Municipio de Bauru;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1162/2013. 
i) 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 na área 
de Ciências Contábeis, devidamente registrado no 
órgão competente.

6,0 
pontos 6,0 pontos

Mestrado

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

3,0 
pontos 3,0 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 na área de Ciências 
Contábeis .

1,0 ponto 1,0 ponto

j) 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;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) 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 X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente 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.
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 as provas, 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 
Serviços- Contador terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e oito décimos) a cada questão 
correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá a 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, 60% (sessenta 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 
inscreveu.
7. 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.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como deficiente;

 b) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição;
  c) às questões das Provas e Gabaritos; 
  d) á analise de Títulos.
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), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet 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.
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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 à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a 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 no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1162/2.013

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR
Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos. Prestar 
informações contábeis despesas, orçamentos, etc.. Administrar os tributos da organização. Realizar 
atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícias contábeis, de balancetes, balanço 
e demonstrações contábeis. Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas. Realizar 
tomada de contas. Examinar processos e emitir pareceres conclusivos. Colaborar na elaboração de 
estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades. Acompanhar 
execução orçamentária. Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas. Orientar, sob o ponto de 
vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da União. Conferir os dados contábeis mensais da 
Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados. Conferir mensalmente os procedimentos da 
execução orçamentária e financeira da Administração Direta. Acompanhar mensalmente a conferência dos 
procedimentos da execução orçamentária e financeira da Administração Direta. Elaborar, encaminhar e 
acompanhar os índices de Aplicação no Ensino e Saúde. Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, 
bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações vigentes. Elaborar e encaminhar 
as Prestações de Contas Anual ao TCESP e Câmara. Proceder os cálculos mensais dos encargos sociais. 
Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais. Prestar informações e emitir 
documentos contábeis,quando solicitados. Orientar o preparo da prestação de contas. Elaborar e encaminhar 
as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias. 
Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis. Participar na elaboração do orçamento-

programa. Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes 
patrimoniais, econômicos e financeiros. Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria. Coordenar ou 
executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. Desempenhar outras 
tarefas de supervisão, quando necessário.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Geral: 
1. Conceitos e princípios fundamentais de contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC); 
2. Campo de aplicação da Contabilidade; 
3. Usuários das informações da contabilidade;
4. Contas, grupos de contas e estrutura do Plano de Contas; 
5. Escrituração contábil e livros obrigatórios por lei;
6.  Demonstrativos contábeis exigidos por lei; 
7. Componentes patrimoniais; 
8. Estrutura e elaboração do Balanço Patrimonial; 
9. Apuração do resultado do exercício.

Contabilidade Pública:  
1. Normas Contábeis Brasileiras para o Setor Público; 
2. Patrimônio Público e suas Variações; 
3. Ativo e Passivo na Contabilidade Pública; 
4. Despesas e Receitas no Setor Público;

Gestão Financeira e Orçamentária: 
1. Administração Pública; 
2. Orçamento Público; 
3. Planejamento Orçamentário; 
4. Ciclo Orçamentário; 
5. Programação Financeira; 
6. Receitas e Despesas Orçamentárias.

Referências:
1. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l4320compilado.htm
2. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em:
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp
3. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 5a. Edição. Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-fiscal/contabilidade-publica/manuais-de-
contabilidade-publica
4. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF - 5a. Edição. Disponível em: 
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_5edicao.pdf

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Parte Especial do Decreto nº 10.645 de 10 de abril de 2008 (arts. 323 a 624):
1. DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
1.1. DA ESTRUTURA
1.2. DOS IMPOSTOS 
1.2.1. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA
1.2.1.1. Da Incidência;
1.2.1.2. Do Cálculo do Imposto Predial Urbano.
1.2.2. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
1.2.2.1. Da Incidência;
1.2.2.2 - Do Cálculo do Imposto Territorial Urbano.
1.2.3.- DAS DISPOSIÇÕES COMUNS RELATIVAS AOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO
1.2.3.1 - Do Valor Venal Do Sujeito Passivo;
1.2.3.2 - Do Lançamento e da Arrecadação;
1.2.3.3 - Dos Imóveis objeto de Desapropriação ou Apossamento Administrativo;
1.2.3.4 - Das Isenções e Dos Descontos.
1.2.4 - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.2.4.1 - Da Incidência e dos Sujeitos da Obrigação;
1.2.4.2 - Dos Elementos Quantitativos:
 - Da Estimativa;
 - Do Arbitramento;
 - Da Construção Civil;
 - Dos Serviços de Diversões Públicas, Lazer, Entretenimento e Congêneres.
1.2.4.3 - Do Lançamento e Do Recolhimento;
1.2.4.4 - Dos Deveres Instrumentais Tributários:
 - Das Notas Fiscais de Serviços;
 - Da Escrituração Eletrônica das Notas Fiscais de Serviços;
 - Das Normas Comuns aos Documentos Fiscais.
1.2.4.5 - Das Infrações e Penalidades;
1.2.4.6 - Das Isenções e Dos Descontos;
1.2.4.7 - Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte inscritas no Simples Nacional;
1.2.5 - DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS, A QUALQUER TÍTULO, POR 
ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, DE DIREITOS 
REAIS INCIDENTES, EXCETO OS DE GARANTIA, BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS À SUA 
AQUISIÇÃO – ITBI
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1.2.5.1 - Da Incidência;
1.2.5.2 - Da Não-Incidência e da Isenção;
1.2.5.3 - Dos Contribuintes e Responsáveis;
1.2.5.4 - Do Lançamento;
1.2.5.5 - Do Cálculo;
1.2.5.6 - Do Pagamento;
1.2.5.7 - Das Obrigações dos Tabeliães e Demais Serventuários de Ofício;
1.2.5.8 - Do Arbitramento;
1.2.5.9 - Da Guia de Recolhimento;
1.2.5.10 - Das Infrações e Penalidades.
1.3 - DAS TAXAS • DA INCIDÊNCIA E DAS MODALIDADES 
1.3.1 - DAS TAXAS DE LICENÇA
1.3.1.1 - Das Disposições Gerais:
1.3.1.2 - Da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento ou para 
Prestação de Serviços;
1.3.1.3 - Da Taxa de Licença para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante;
1.3.1.4 - Da Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares;
1.3.1.5 - Da Taxa de Licença para Execução de Arruamento e Loteamentos de Terrenos Particulares;
1.3.1.6 - Da Taxa de Fiscalização de Publicidade e Anúncios;
1.3.1.7 - Da Taxa de Licença para Ocupação nas Vias e Logradouros Públicos;
1.3.1.8 - Da Taxa de Renovação da Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento de 
Produção, Comércio, Indústria ou Prestação de Serviços de Qualquer Natureza;
1.3.1.9 - Das Isenções.
2 - DAS TAXAS DE EXPEDIENTE E DE SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 - Da Taxa de Expediente:
2.2 -I Da Taxa de Serviços Diversos.
3 - DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
3.1 - Da Taxa de Extinção de Formigueiros;
3.2 - Da Taxa de Capinação e Limpeza de Terrenos Baldios, Quintais de Casas Desocupadas ou Abandonadas 
bem como Obras Abandonadas;
3.3 - Da Taxa de Matrícula de Animais e Vacinação de Cães:
 Da Incidência;
 Do Pagamento;
 Da Taxa de Serviços de Bombeiros;
 Da Taxa de Ocupação e Uso de Área do Calçadão;
4 - DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
4.1 - DA INCIDÊNCIA
4.2 - DO SUJEITO PASSIVO
4.3 - DO CÁLCULO
4.4 - DO LANÇAMENTO
4.5 - DO PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORIAS
4.6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DAS ISENÇÕES
5 - DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/legislacao_arquivos/bauru_
consolidacao_2008.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação e compreensão de texto; 
2. Questões gerais sobre morfologia; 
3. Análise sintática (período simples / período composto / verbos de ligação / verbo transitivo / verbo 
intransitivo / objeto direto / objeto indireto); 
4. Pontuação; 
5. Regência Nominal e Regência Verbal; 
6. Concordância Nominal e Concordância Verbal; 
7. Conjunção Verbal; 
8. Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMATICA 
1. Juros simples e composto; 
2. Taxa Nominal, Efetiva, Equivalente e Proporcional; 
3. Valor do dinheiro no tempo; 
4. Série Uniforme; 
5. Equivalência de Fluxo de Caixa; 
6. Sistemas de Amortização.

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 ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2.013
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 04 /2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS, 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 Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10) 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: 
Marcelo da Silva, Jéssica de Cássia Rossi, Donizete do Carmo dos Santos, Yara Moraes Rapini Zalaf, 
Tamara de Souza Brandão Guaraldo e Andrea Belli Floriano, sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Déborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
1.161/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. 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.
3. 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.
4. 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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços–

RELAÇÕES 
PÚBLICAS

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Relações Públicas e 
registro no Conselho 
Regional de Relações 
Públicas

OU
Conclusão em 
Comunicação Social 
com Habilitação em 
Relações Públicas e 
registro no Conselho 
Regional de Relações 
Públicas

R$ 2.366,46 R$ 265,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos Classe “C” (Lei n° 5.975/10)
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
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 do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Relações Públicas ou Conclusão em Comunicação Social com Habilitação em 
Relações Públicas, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial 
ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC bem como 
registro no Conselho Regional de Relações Públicas – Resolução Normativa n° 43 
do CONFERP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.

2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.

 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS 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 subsequentes 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.
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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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

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 a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
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 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

 CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro a 05 (cinco) de setembro de 2.013 das 9h00min. 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2.013. 
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9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Gestão 

Administrativa 
e Serviços–

RELAÇÕES 
PÚBLICAS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório 03 horas
Língua Portuguesa 08

Legislação 
Municipal 06

Inglês 08
Atualidades 08

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – RELAÇÕES PÚBLICAS 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 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 
50 (cinquenta) 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 oportunamente publicados no 
Diário Oficial do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1.161/2.013. 
i) 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 na área de Relações 
Públicas, devidamente registrado no órgão competente.

6,0 pontos 6,0 pontos

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

3,0 pontos 3,0 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 na área de Relações Públicas, devidamente 
registrado no órgão competente

1,0 ponto 1,0 ponto

j) 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;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) 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 X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente 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.
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 as provas, 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – RELAÇÕES PÚBLICAS terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e 
oito décimos) a cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final 
corresponderá a 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, 60% (sessenta 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 
inscreveu.
7. 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.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 

d) à Análise de Títulos.
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), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet 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.
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6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos 
termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a 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 no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.161/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS
Formular estratégias de projetos. Pesquisar quadro econômico, político, social e cultural. Desenvolver 
campanhas, propagandas e promoções. Implantar ações de relações públicas e assessoria de imprensa. 
- Definir necessidade dos setores; Delinear diretrizes de projetos; Planejar mídia de projetos; Realizar 
previsão orçamento dos projetos; Acompanhar execução de projetos; Determinar critérios e instrumentos 
de levantamento de dados; Levantar dados estatísticos e informativos; Executar pesquisa qualitativa e 
quantitativa; Tabular dados; Mensurar demandas da população; Identificar público alvo de ações; Contribuir 
na concepção do layout de campanhas; Organizar eventos externos (programas, campanhas, recepções, 
entre outros); Interagir com as Secretarias na realização de eventos internos; Elaborar o planejamento do 
protocolo cerimonial dos diversos eventos da Prefeitura; Elaborar relatórios de eventos; Criar material para 
mídia impressa e eletrônica (release, artigos, notas e comunicados, folhetos, mala direta e demais materiais 
publicitários); Selecionar e divulgar material para a imprensa; Manter relacionamento com a imprensa local, 
entidades e empresas; Criar, implantar e avaliar programas de Comunicação interna e externa; Formular 
política de administração de crise; Divulgar para o público externo as ações desenvolvidas pela Prefeitura; 
Promover contatos com o público externo, prestando informações de interesse coletivo; Zelar pela correta 
aplicação da marca e do conceito do governo; Definir as prioridades de propaganda do governo, com base 

em estudos e demandas das Secretarias; Acompanhar a agenda externa e interna do Prefeito; Elaborar e 
manter atualizada a lista de autoridades do Governo e da Prefeitura; Recepcionar autoridades.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO:
1. Conceitos, objetivos, modelos e meios; 
2. Teorias da Comunicação e Comunicação Comparada; 
3. Veículos de mídia como sistemas sociais; 
4. Efeitos da comunicação de massa; 
5. A mídia na sociedade contemporânea; 
6. Componentes fundamentais da comunicação de massa; 
7. Produção de sentido, enunciação e discurso na comunicação.

RELAÇÕES PÚBLICAS:
1. Conceitos, objetivos, funções, história e produtos; 
2. Comunicação pública; comunicação e opinião pública; 
3. Comunicação e terceiro setor; 
4. Imprensa e interesse público; 
5. Comunicação na administração pública; 
6. Comunicação empresarial/comunicação institucional: 

6.1 conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento, técnicas; 
6.2. Categorias, veículos e tipos; 
6.3. Áreas e programas do sistema de comunicação; 
6.4. Características das publicações institucionais; 
6.5. A notícia de empresa e o sistema de comunicação; 
6.6. Planejamento da comunicação impressa; 
6.7. Administração de conflitos; 
6.8. Relações públicas e o cidadão;
6.9. Pesquisas de Opinião Pública qualitativa e quantitativa; 
6.10. Marketing institucional; 

7. Comunicação Organizacional integrada: 
7.1. gerenciamento de imagem, questões públicas, comunicação simbólica e crises empresariais, imagem 
empresarial, cotidiano empresarial, processos de comunicação, planejamento estratégico, questões 
públicas, comunicação de risco, issue management e comunicação ecosófica; 
7.2. Organização de Eventos: eventos estratégicos, planejamento e gestão de eventos, tipos de eventos; 
cerimonial e protocolo. 

8. Assessoria de Imprensa: conceitos, conduta ética, estrutura, técnicas de redação, entrevistas coletivas, 
mailing list e processos de distribuição, press kit; house organs; press release (relise); clipping. 
9. Redes Sociais Virtuais: conceitos, características e tipos, planejamento, monitoramento, métricas e 
gerenciamento.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação e compreensão de texto.
2. Questões gerais sobre morfologia. 
3. Análise sintática (período simples / período composto / verbos de ligação / verbo transitivo / verbo 
intransitivo / objeto direto / objeto indireto).
4. Pontuação.
5. Regência Nominal e Regência Verbal – Concordância Nominal e Concordância Verbal
6. Conjunção Verbal.  
7. Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

INGLÊS
1. Pronomes Pessoais.
2. Adjetivos e Pronomes possessivos.
3. Pronomes reflexivos.
4. Tempos verbais (Presente Simples, Presente Contínuo e Presente Perfeito, Passado Simples – Verbos 
regulares e Irregulares, Futuro).
5. Verbos anômalos.
6. Preposições.
7. Some/ Any e seus derivados.
8. Comparativo e Superlativo.
9. Wh – questions.
10. Interpretação de textos.
11. Estruturas básicas de diálogos (cumprimentos, apresentações, saudações e situações sociais e 
corporativas).

ATUALIDADES
1. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011).
2. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
3. Blocos Econômicos e Globalização. 
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ANEXO III 
MODELO RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) da Cédula 
de Identidade RG nº _____________________, inscrito no CPF nº ________________ e no Concurso 
Público promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo de ______________________
______________________ sob nº ____________________, regulado pelo Edital nº ______, 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2.013
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 05 /2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – MOTORISTA, 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 Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10) 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: 
Waldecir Antônio José da Cunha, Mário Rossi Neto, Paulo Roberto de Freitas, Andrea Belli Floriano, 
Donizete do Carmo dos Santos e Maria Aline Lemos Silva Thobias, sob a coordenação de Karina Osti e 
Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1.163/2.013, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. 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.
3. 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.
4. 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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais di   sposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. 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/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte –

MOTORISTA

04

Conclusão do Ensino Médio 
E

Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH - Categoria 

“D”

R$ 1.149,80 R$ 463,00 40 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial B1/Grade dos Agentes Classe “B” (Lei n° 5.975/10), alterada pela Lei 
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n° 6.145/11
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) + Vale Refeição (R$ 198,00)

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
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 do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, devendo 
este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente - MEC, bem como Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH – Categoria “D”) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 

f.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira   
de Habilitação. 

g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.

2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.

 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo 
cargo para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA 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$ 
20,00 (vinte 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 subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

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 a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
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 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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.
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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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013.
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro à 05 (cinco) de setembro de 2.013 das 9h00min. 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12  (doze) de setembro de 2.013.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 

classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte -

MOTORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 20
50 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 07

Matemática 07
Legislação Municipal 06

Prova 
Prática

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

- 50 Eliminatório -

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

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente 
através de Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova Prática, nas respectivas datas, 
locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 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 
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Prova Prática.
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 as provas, 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,25 (um ponto e vinte e cinco 
décimos) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MOTORISTA terá caráter Eliminatório. A nota final corresponderá a soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Prova Prática. ficando aprovado 
no concurso público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento. Serão convocados para realização da Prova II - Prova Prática os 400 (quatrocentos) 
primeiros classificados na Prova I - Prova Objetiva.
    2.1 Em caso de igualdade de pontuação na 400ª classificação, serão convocados para a 

prova prática. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. 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.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Prova Prática, serão publicados oportunamente no 
Diário Oficial de Bauru.
6. 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.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
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. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota na Prova Prática;
c) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) 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), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet 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 à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a 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 no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.163/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA
Dirigir veículos. Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessários para 
sinalização no trânsito. Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso. 
Atentar-se para sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito. 
Estacionar o veículo em locais seguros e adequados. Respeitar os limites de velocidade. Respeitar os 
pedestres. Verificar as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veículo adequados 
de acordo com o clima e temperatura. Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de guiar o 
veículo. Guardar os veículos em local adequado. Realizar a sinalização do local em que a viatura estiver 
estacionada (cone/faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. Verificar condições de 
funcionamento do veículo. Checar indicações do painel de controle do veículo, constatando possíveis 
alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização. Verificar as condições do veículo para a 
circulação. Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veículo, quando necessário ou de acordo com 
a freqüência estabelecida pela secretaria.Verificar nível de combustível, água e óleo. Verificar a calibragem 
dos pneus. Conservar a organização e higienização dos ambientes internos e externos do veículo. Observar 
constantemente dispositivos elétricos. Checar equipamentos de segurança como cintos, validade de 
extintores de incêndio, limpadores de pára-brisa, lanternas etc. Checar instrumentos de primeiros socorros 
existentes no veículo. Comunicar imediatamente o superior no caso de qualquer irregularidade com o 
veículo. Transportar pessoas e cargas. Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicações, efetuando 
seu protocolo de recebimento ou entrega. Entregar com o caminhão ou perua materiais de escritório, 
de obras, equipamentos, alimentos, entre outros. Guiar ambulâncias, conforme o departamento ao qual 
pertence. De acordo com o departamento, também transportar cozinheiras para secretarias ou a escolas. 
Transportar funcionários como assistentes sociais, agentes de saúde, mirins, nos horários de expediente, 
para o desempenho de suas funções. Anotar nas fichas das viaturas os horários de saída e chegada do 
veículo e os percursos realizados no dia.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Sistema Nacional de Transito
2. Normas gerais de circulação e conduta
3. Pedestres e condutores de veículos não motorizados
4. Sinalização de transito
5. Engenharia de trafego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo
6. Classificação e tipos de veículos
7. Carteira Nacional de Habilitação
8. Infrações de transito e suas penalidades
9. Medidas administrativas
10. Processo administrativo
11. Crimes de trânsito
12. Anexos I e II do Codigo de Transito Brasileiro
13. Resoluções do CONTRAN pertinentes à legislação de transito

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão de texto
2. Emprego de Vocabulário
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Uso do verbo
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto)
6. Concordância nominal e verbal
7. Período Simples e Período Composto
8. Pontuação
9. Vocabulário
10. Gêneros Textuais
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com números reais. 
2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
3. Potências e raízes. 
4. Razão e proporção. 
5. Porcentagem. 
6. Regra de três simples e composta. 
7. Média aritmética simples e ponderada. 
8. Juro simples. 
9. Equação do 1º e 2º graus. 
10. Sistema de equações do 1º grau. 
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
12. Sistemas de medidas usuais. 
13. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de volume e de tempo. 
14. Progressões: aritmética e geométrica. 
15. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; permutações simples; arranjos simples e 
combinações simples. 
16. Resolução de situações-problema. 
17. Raciocínio lógico.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf
3. Lei Municipal nº 3781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
4. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

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 ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

BENEFÍCIOS NA VIDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU.”
Serão abordados os seguintes temas: Atuação da FUNPREV. Seguridade Social. Regimes Próprios de 
Previdência Social. Benefícios previdenciários como: menor sob termo de guarda, união estável, salário 
maternidade, auxílio reclusão, demissão ou exoneração do serviço público por processo administrativo, 

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

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

ACIDENTE DE TRABALHO.”
Serão abordados os seguintes temas: Qual a responsabilidade das chefias mediante um acidente em seu 
setor? Quais as consequências 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.
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XI SIPAT – “SEJA ESPERTO, PREVENÇÃO É O CERTO”
PALESTRA: “PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÃO DE RISCO NA ESCOLA”

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

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

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

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

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

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

TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: Direção Defensiva: como evitar um acidente de trânsito? a 
responsabilidade de cada um, pedestres, motoristas, ciclistas, motociclitas, cidadãos. O estresse gerado no 
trânsito e pelo trânsito, qual sua parcela?
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Guarda Parque, Motorista, Tratorista, Motorista de Pesados/Articulados e Operador 
de Máquinas,  enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 28/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

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

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

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

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

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

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

PREVENÇÃO DO STRESS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.”
Serão abordados os seguintes temas: O ambiente de trabalho, como organizar o lugar em que você está e 
o reflexo desta organização no ambiente de trabalho, na produtividade e no alívio do estresse. Os cinco “S” .
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 

Data e horário: 29/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
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 
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Ext. EE Profº Christino Cabral nos cursos de Administração, Contabilidade, Informática, Logística e 
Segurança do Trabalho.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

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

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

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

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

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

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

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

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

NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes temas: As relações humanas no trabalho, a percepção de si, do outro e do 
ambiente de trabalho. Desenvolvimento orgânico e biológico a fim de perceber que, antes de ser social 
temos caracteres herdados de nossos pais influenciando em nossa maneira de ser e estar. A importância da 
interação com o grupo, a participação e a valorização de cada um e do grupo.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 

nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 08h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrante: 
Jair Sanches Vieira: Docente de Ensino Básico e Fundamental. Servidor no Departamento de Alimentação 
Escolar.
Inscrições: das 7h do dia 07/08/2013 as 23h do dia 21/08/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

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

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

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

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

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

DO SEDENTARISMO E SOBREPESO”
Serão abordados os seguintes temas: O sedentarismo e a obesidade são fortemente associados ao aumento 
do índice de faltas nos trabalho, pois, além de problemas estéticos, sociais e psicológicos, ocasionam 
doenças como diabetes, hipertensão, artrose, cardiovasculares, etc. Por este motivo, a qualidade de vida é 
um tema importante a ser abordado no ambiente de trabalho, reduzindo riscos e aumentando o bem-estar 
organizacional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 30/08/2013 – 15h15
Carga horária: 02h
Vagas: 250
Local: Auditório principal da I.T.E.
Palestrantes: 
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.
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Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando a 
promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:
Desistência
De acordo com o regulamento interno da Banda Municipal de Bauru, fica desligada da bolsa estudo a aluna 
abaixo relacionada, por motivo de desistência da vaga, a pedido.
Alunos
Nathália Cristina Cangussu Donedo

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 19 de agosto de 2013

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando 
a promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz 
saber:
Desistência
De acordo com o regulamento interno da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, ficam desligados da 
bolsa estudos os alunos abaixo relacionados, por motivo de desistência da vaga, a pedido.
Alunos
Anna Carolina de Morais
Augusto Rodrigues de Andrade
Carolina Bonetti Grossi
Mayara Marques Rogeri
Ricardo Sérgio Frascarelli Junior

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 19 de agosto de 2013

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando 
a promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz 
saber:
Classificação
Comunicamos o resultado final da prova seletiva para bolsa de estudos da Orquestra Sinfônica Municipal 
de Bauru

Clas. nome nota
01 Karine Viana Domingos 10
02 João Mateus Issa Felipe 9,5
03 Ednei Marcelo Damasceno Junior 9,25
04 Priscila Ribeiro Alves 9,0
05 Gabriela Leonor Carrijo Cunha 8,75
06 Gabriel de Souza 8,5
07 Gabriella Karystha Candido de Oliveira 8,25
08 Lucas Webster Ferreira Pinheiro 8,0
09 Nathalia Borges 7,75
10 Laysla Beatriz Borges Miranda 7,5
11 Gabriele Camargo 7,0
12 Nicolas Alcaraz de Azevedo 6,75
13 Vinicius Rodrigues da Conceição 6,5

ELSON REIS
Secretário Municipal de Cultura

Bauru, 19 de agosto de 2013

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando 
a promulgação da Lei nº 6.119 de 21 de setembro de 2011, que cria a Companhia Estável de Dança do 
Município de Bauru, faz saber:
Desistência
De acordo com o contido no Edital nº 053/2013 (Chamamento Público nº 003/2013), Processo nº 7543/2006, 
torna público a desistência da vaga, a pedido, de Victória Rossi Pollice e Carina Asahi Mesquita, aprovadas 
no processo seletivo de bailarinos bolsistas para a complementação do elenco da COMPANHIA ESTÁVEL 
DE DANÇA DO MUNICÍPIO DE BAURU, realizado no dia 23 de março de 2013 e publicado no Diário 
Oficial de Bauru no dia 28 de março de 2013.

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 19 de agosto de 2013

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Profª Mônica Cristina Carvalho convoca os associados da APM a 

comparecerem à Assembléia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal. a primeira chamada será no dia 30 de agosto de 2013, sexta-feira, às 16hs, 
na Alameda Urano, 6-51, Parque Santa Edwirges. não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30m, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da Emei Profª Rosângela Vieira Martins de Carvalho convoca os associados da 

APM a comparecerm à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 28 de agosto de 2013, quarta feira, às 19h, 
à Avenida Orlando Ranieri, 7-38, Jd. Marambá, não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos, em segunda chamada às 19h 30, no mesmo local e data. 

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

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: RITA DE CÁSSIA C. DE OLIVEIRA

Processos Deferidos
30996/2013-Jaci Nunes Pereira;29569/2010 - Terezinha Dias Medeiros;19315/2013 - Manoel Porfírio dos 
Santos.

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 32/2013
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

08/08/2013 BLVGS – AÇÕES ESTRUTURANTES 43.490,91
08/08/2013 BLVGS – AÇÕES ESTRUTURANTES 43.490,91
08/08/2013 BLMAC – REDE BRASIL SEM MISÉRIA 5.000,00
08/08/2013 BLMAC – REDE SAÚDE MENTAL 100.215,00
08/08/2013 BLMAC – REDE PSICOSSOCIAL 62.000,00
08/08/2013 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 726.406,07
08/08/2013 BLVGS – AÇÕES ESTRUTURANTES 24.560,98
08/08/2013 BLVGS – AÇÕES ESTRUTURANTES 24.560,98
09/08/2013 FPM 1.595.464,64
09/08/2013 ITR 178,87
12/08/2013 INP. C. PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA 155.828,51
12/08/2013 BLMAC – REDE VIVER S/ LIMITES CERIII 508.000,00
13/08/2013 FUNDEB 1.950.559,92
13/08/2013 ISS SIMPLES 8.512,86
13/08/2013 IPI 57.197,61
15/08/2013 PAB FIXO 696.292,00
15/08/2013 ISS SIMPLES 16.518,97
16/08/2013 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 59.000,00
16/08/2013 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 4.500,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR
55639/2012 FUNDATO R$ 1.865,50
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ R$ 2.152,50
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ R$ 6.382,40
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ R$ 4.196,25
55381/2012 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ R$ 3.461,25
31209/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 32.864,48
22057/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 5.228,44
22057/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 126,24
35659/2012 ADRIANA JANINE CANHAS GONÇALVES DIAS ME R$ 2.800,00
35659/2012 ADRIANA JANINE CANHAS GONÇALVES DIAS ME R$ 3.950,00

A partir de 20.08.2013, portaria nº 055/2013 – SEF, designa o servidor JOSÉ CARLOS M. GREGORIO, R.G 
nº 24.359.731-9, matrícula nº 31.124, Técnico em Gestão Administrativa e Serviços - Técnico Orçamentário, 
para exercer a função de confiança de Chefe da Seção da Receita Orçamentária do Departamento Financeiro 
da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme protocolo/ edoc. 45.566/2013. De acordo com 
o disposto do artigo 15, § 1º , do decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo do período de 
estágio probatório , uma vez que realiza as seguintes funções essenciais do cargo efetivo:
- Controlar Execução Orçamentária
- Projetar Gastos por Área
- Analisar necessidades das áreas
- Coletar índices econômicos
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28394/2011 AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA ME R$ 31,50
27718/2012 ALBANO BAURU COMÉRCIO DE G. L. P . LTDA R$ 560,00
34161/2013 BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME R$ 6.720,00
55099/2011 CARLA DARUIZ MOREIRA ME R$ 260,00
55099/2011 CARLA DARUIZ MOREIRA ME R$ 130,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 179,79
6636/2013 CM HOSPITALAR LTDA R$ 11.664,96

40793/2008 CECAM – CONSULT. ECON. CONTAB. ADMIN. MUN. S/C R$ 12.355,98
30528/2011 CONSÓRCO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL R$ 29.050,94
19446/2013 COMERCIAL 3 ALBE LTDA R$ 5.775,00
11143/2011 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA R$ 1.032,00
11143/2011 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA R$ 113,45
22607/2012 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 1.186,00
41641/2012 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 756,00
22607/2012 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 355,80
22607/2012 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 474,40
72554/2011 CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 14.850,00
52242/2011 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME R$ 1.539,98
52242/2011 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME R$ 12.442,00
4832/2012 DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA R$ 2.327,00
36260/2013 DROGARIA GETULIO BAURU LTDA R$ 974,40
65249/2011 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 953,52
44031/2012 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 7.296,00
6636/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA R$ 139.995,77
6636/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA R$ 1.231,60
6636/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA R$ 4.489,90
39115/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 53.668,82
60105/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 266.261,25
38557/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 16.923,56
38557/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 197.247,36
52242/2011 EVANDRO TORRECILHA ME R$ 1.166,10
36118/2012 FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA R$ 2.056,18
36118/2012 FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA R$ 5.726,20
36118/2012 FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA R$ 11.566,89
7397/2012 FERGAVI COMERCIAL LTDA R$ 95,00
41173/2012 GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL R$ 4.674,00
41173/2012 GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL R$ 2.984,80
41173/2012 GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL R$ 5.805,60
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 1.960,00
40961/2012 GUARNIERI & BALLAMINUT TRANSP. E BEBIDAS LTDA R$ 2.455,20
47578/2012 GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA R$ 700,00

22636/2012 HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 8.562,00
44031/2012 HOPE COMERCIAL LTDA ME R$ 2.812,50
19446/2013 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. MEDIC. PROD. NUTR. 

LTDA R$ 1.720,00
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP R$ 442,51
19240/2012 IN DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS E HOSP. LTDA R$ 13.652,52
40683/2009 INES APARECIA NUNES VIEIRA ME R$ 1.000,00
30292/2013 J C FELIPPE DISTRIB. DE VEÍCULOS LTDA R$ 1.594,00
30292/2013 J C FELIPPE DISTRIB. DE VEÍCULOS LTDA R$ 608,30
15597/2012 J. E. RISSI ALIMENTOS ME R$ 8.700,00
48477/2009 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA R$ 8.783,32

720/2011 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 16.994,56
44031/2012 L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A R$ 1.095,36
38076/2012 LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA TECNDENT S/C 

LTDA R$ 2.090,00

38076/2012 LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA TECNDENT S/C 
LTDA R$ 2.317,00

62831/2011 LEONEL COELHO ME R$ 1.922,82
10725/2013 MHMB DALFRE EIRELI EPP R$ 2.893,50
44031/2012 MARIOL INDUSTRIAL LTDA R$ 5.325,12
44059/2012 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 7.232,03
14835/2013 MASTER AUCTION COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA R$ 1.700,00
14835/2013 MASTER AUCTION COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA R$ 4.996,00
14835/2013 MASTER AUCTION COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA R$ 2.640,00
44031/2012 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS E 

HOSPITALARES R$ 7.190,00
44031/2012 MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 62,50
31287/2012 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP. R$ 139,50
49219/2012 MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP R$ 556,80
44031/2012 NATULAB LABORATÓRIO S/A R$ 8.588,30
27336/2012 OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO R$ 705,90
6375/2013 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 1.989,60
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 453,00
69727/2012 P H DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA R$ 9.855,65
44031/2012 P H DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA R$ 179,70
55099/2011 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 1.957,26

22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 7.020,00
49064/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 463,28
44031/2012 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA R$ 1.052,16
22636/2012 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA R$ 5.250,00
26069/2012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA R$ 154,00
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 36.626,83
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 29.627,35
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 29.627,35
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 29.627,35
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 3.222,86
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 3.222,86
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 51.440,66
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 9.877,00
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 7.220,00
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 11.515,00
32636/2012 RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA R$ 10.950,00
28550/2012 SARP – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R$ 175,00
41641/2012 SCHNEIDER COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS R$ 274,00
41641/2012 SCHNEIDER COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS R$ 414,00
2415/2013 SOROCABA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME R$ 4.500,00
34417/2012 S Y YUHARA ME R$ 1.520,40
31230/2012 VALLI EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.631,00
31230/2012 VALLI EQUIPAMENTOS LTDA R$ 219,50
32405/2013 VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA R$ 1.811,21
32405/2013 VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA R$ 1.948,00
32405/2013 VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA R$ 215,65
32405/2013 VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA R$ 272,50
54412/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 256,34
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 50.103,87

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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PORTARIA SEMMA Nº 038/2013
 VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE:
 Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar o 
servidor abaixo relacionado para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um 
período de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no 
momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motorista.
 Claudio Ribeiro dos Santos – Matrícula 15.957

Bauru, 20 de Agosto de 2013.
VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA SEMMA Nº 040/2013
Altera membro da Junta de Impugnação Fiscal designado pela Portaria SEMMA Nº 013/13, 

de 14 de março de 2.013.
Valcirlei Gonçalves da Silva, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições 

legais, e em conformidade com o Artigo 133, inciso I, da Lei Municipal nº 4362/99, que disciplina 
o Código Ambiental do Município de Bauru, nomeia a Sra. NEIDE APARECIDA CASEMIRO 
SANCHO – Atendente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para compor a Junta de Impugnação 
Fiscal, como Secretária, em substituição a Srta. CARMENLUCI APARECIDA DA SILVA CAMARGO 
– Auxiliar de Administração, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nomeada pela Portaria SEMMA 
Nº 013/13, de 14 de março de 2.013, sendo atribuída a mesma competência para julgar em primeira 
instância os processos administrativos relativos ao exercício do Poder de Policia.

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

Bauru, 20 de agosto de 2.013.
VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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) INDEFERIDO(S): 
 
PROCESSO (recurso): 26114/2013
INTERESSADO: Antônio Pereira
ENDEREÇO: Avenida Cruzeiro do Sul, nº 27-27, Bom Samaritano
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROTOCOLO (recurso): 44832/2013
INTERESSADO: Antônio Carlos Baio
ENDEREÇO: Alameda das Crisandálias, nº 4-76, Parque Vista Alegre
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36505/2013
INTERESSADO: José de Oliveira Júnior
ENDEREÇO: Rua Alberto Paulovich, nº 3-28, Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 22381/2013 
INTERESSADA: Vera Lúcia Maciel Bezerra
ENDEREÇO: Avenida José Alves Seabra, nº 6-22, Pousada da Esperança
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 29065/2013
INTERESSADA: Maria de Lourdes do Carmo Frederico
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 12-45, Jardim Bela Vista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 15411/2013
INTERESSADA: Alessandra Costa
ENDEREÇO: Rua Maria Bigheti Limão, nº 2-57, Residencial Nova Bauru
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (recurso): 30188/2013
INTERESSADA: Sumiko Fujita
ENDEREÇO: Rua Professor José Torres Brito, nº 7-28, Vila Camargo
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
    - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 24551/2013
INTERESSADA: Nair Mariano da Silva
ENDEREÇO: Rua Santa Rita, nº 6-33, Parque Boa Vista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 34968/2013 
INTERESSADO: Antônio Gonçalves
ENDEREÇO: Rua Maria José Pereira, nº 3-40, Vila São Francisco
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36286/2013
INTERESSADO: José dos Santos
ENDEREÇO: Rua Moyses Leme da Silva, nº 8-17, Jardim América
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36647/2013
INTERESSADA: Iranita Ribeiro Guimarães
ENDEREÇO: Rua Guilherme de Almeida, nº 6-16, Vila Universitária
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel
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PROCESSO: 37467/2013
INTERESSADA: Ana Rosa Guedes Deak Vanini
ENDEREÇO: Rua Semi Gebara, nº 3-49, Vila Leme da Silva
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 35375/2013
INTERESSADA: Maria de Lourdes Ferreira
ENDEREÇO: Rua Chile, nº 8-55, Vila Independência
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA CARLA DARUIZ MOREIRA-ME, NOTIFICADA DA DECISÃO 

PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.099/2.011, QUE APLICOU A PENA DE 
MULTA MORATÓRIA DE 2% AO DIA, ATÉ O TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS, SOBRE OS ITENS 
SOLICITADOS E ENTREGUES FORA DO PRAZO, NO VALOR DE R$ 1.244,00 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUARENTA E QUATRO REAIS), MULTA RESCISÓRIA, NO VALOR DE R$ 889,06 (OITOCENTOS 
E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 2.133,06 (DOIS MIL, CENTO 
E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE MULTAS, BEM COMO SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. 

DESSA DECISÃO, CABE RECURSO, NO PRAZO LEGAL.
BAURU, 16 DE AGOSTO DE 2.013.

DR. MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CONTRATO Nº 7.039/13 - PROCESSO Nº 22.798/07 - Ap. nº 22.807/07 (capa) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 04 (quatro) assinaturas, com edições diárias, do 
JORNAL DA CIDADE, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura do presente contrato, 
nos termos da proposta anexada ao Processo nº 22.798/07 - Ap. ao nº 22.807/07 – VALOR TOTAL: R$ R$ 
1.164,00 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, conforme art. 25, inciso I 
da Lei Federal n° 8.666/93. - ASSINATURA: 29/07/13, 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
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - FONOAUDIÓLOGO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria da Saúde - Divisão de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, inscritos no concurso público para o 
Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO , para a realização da PROVA 
OBJETIVA, nos termos do Edital SMS 08/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 25/08/2013 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO 
TOLEDO DE ENSINO - ITE, PRÉDIO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02), localizada na 
PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACÍFICO.
2. Os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, no local indicado para a realização da prova, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar consigo documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe, que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da prova, documento de 
identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
11. O portão de entrada será fechado, impreterivelmente, às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto, a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. Os candidatos ao adentrarem à sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverão armazenar TODOS 
os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o Caderno de Prova, 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial e o Caderno de Prova serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.bauru.
sp.gov.br
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16. Após entregar o Cartão de Respostas e o Caderno de Prova para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, o mesmo valendo para a retirada do lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais, 
que deverá ser feita fora das dependências do prédio.
17. No dia designado para realização da prova não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio e/ou com banco de 
dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta 
instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) desse(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
deverá(ão) desligá-lo(s), ter a respectiva bateria retirada, antes de serem acondicionados nos sacos plásticos, 
devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao sanitário ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. 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.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
26. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
27. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 216
INSCRIÇÃO NOME
0007100004 ADNA MARESSA PEREIRA AMARAL
0007100131 ADRIANA CRISTINI LUCCHESI
0007100052 ADRIANA GOMES JORGE KAWANAMI
0007100034 ADRIANA IZIDORO DOS SANTOS
0007100006 ADRIANA PESSUTTO MONTILHA FALSETTI
0007100084 ADRIELLY DOS SANTOS FURLAN
0007100005 ALICIA GRAZIELA NORONHA SILVA
0007100013 ALINE FRANCIELI TRABASSO PITAGUARI
0007100068 ALINE PAPIN ROEDAS DA SILVA
0007100142 ALINE PINHEIRO MENIS
0007100081 AMANDA GALLI
0007100100 AMANDA PERANTONI GUIGEN
0007100112 ANA CAROLINA CONTI LIMA
0007100121 ANA CAROLINA SOARES RAQUEL
0007100008 ANA CAROLINE ZENTIL POLZIN
0007100042 ANA CECILIA DE CAMPOS GALICIA
0007100152 ANA CRISTINA DUQUE VITAL DOS SANTOS PEREIRA
0007100053 ANA PIETRA SILVA DE MIRA
0007100109 ANA VITÓRIA RONDON
0007100032 ANDREA REGINA BONACHELA DA ROCHA COELHO AGUIAR

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 217
INSCRIÇÃO NOME
0007100009 ANDRESSA VITAL ROCHA
0007100072 ANDREZA CAROLINA BRETANHA
0007100106 BÁRBARA GABRIELA SILVA
0007100041 BRUNA TOZZETTI ALVES
0007100054 CAMILA DA COSTA RIBEIRO
0007100016 CAMILA DE CÁSSIA MACEDO
0007100091 CAMILA DE CASTRO CORRÊA
0007100083 CAMILLA GUARNIERI
0007100137 CARINA ROCHA GARCIA
0007100078 CARLA APARECIDA CURIEL
0007100074 CAROLINA BUENO DE GODOY CAMPOS
0007100058 CAROLINE KAUFFMANN BECARO
0007100088 CIBELE CARMELLO SANTOS
0007100141 CLÁUDIA MÔNICA RIGOTO
0007100094 CRISTIANE CAROLINA DE PAULA TEIXEIRA FELIX BUENO
0007100050 CRISTIANE PRADO CORREA
0007100125 CRISTINA NAOMI AIHARA
0007100120 DANIELA DE OLIVEIRA MANOEL

0007100117 DANIELA ROSSINI DORA
0007100033 DANIELE APARECIDA DA SILVA

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 219
INSCRIÇÃO NOME
0007100136 DANIELE BARALDI DE PAULA FERREIRA
0007100102 DANIELLE DE OLIVEIRA BONFIM
0007100105 DANIELLE GONÇALVES VISMARA
0007100073 DANILA RODRIGUES COSTA
0007100128 DEYVES GOMES DE MELO
0007100147 ELISA PINHATA IEMMA
0007100123 EMILLE MAYARA SCARABELLO
0007100043 ERICA IBELLI SITTA
0007100096 ERIKA CRISTINA LIRA LUCAS
0007100103 ESTEFANIA LEITE PRANDINI
0007100071 ETHIENE APARECIDA MARTINELO RODA
0007100150 EWELYN TEREZINHA LEANDRO RODRIGUES DOMÊNICO
0007100130 FABIA SAMPAIO MOURA LIMA
0007100134 FABIANA MIDORI TOKUHARA HASHIMOTO
0007100002 FABIANE RODRIGUES LARANGEIRA
0007100140 FABIANI FIGUEIREDO MAGALHÃES
0007100021 FERNANDA DE SOUZA LIMA
0007100144 FERNANDA MATIAS PERES CONDI GARCIA
0007100089 FERNANDA ZUCKI MATHIAS
0007100132 FRANCIELLE MARTINS FERREIRA

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 220
INSCRIÇÃO NOME
0007100108 GABRIELA BEZERRA
0007100151 GHIEDREE FERNANDA RAMOS PINTO
0007100114 GRAZIELLA SIMEÃO MUNHOZ
0007100143 GREYCE KELLY DA SILVA ALVES
0007100023 IEDA CRISTINA DOMENEGHETTI CREPALDI
0007100149 ISIS ROCHA CORREA DE LIMA
0007100070 JACQUELINE AQUINO DO NASCIMENTO
0007100138 JACQUELINE SILVA RODRIGUES
0007100086 JANAINA TROVARELLI PAES
0007100139 JANINE SANTOS RAMOS
0007100044 JULIANA DA SILVA BERTONI
0007100014 JULIANA VOLPATO
0007100020 KAREN ANDRESSA DE OLIVEIRA NEGRI
0007100036 KARINA BRAGA DE CASTRO GOMES DE SÁ
0007100099 KARINA RODRIGUES DE LIMA LEITE
0007100122 KARINA TAMAROZZI DE OLIVEIRA MAUAD
0007100115 LÍVIA GONÇALVES ANTUNES
0007100028 LUCI REGINA ALVES DE PAULA
0007100082 LUCIANA PINHEIRO ORLANDI
0007100056 LUCIANE MARINS COLLEONE ZANONI

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 221
INSCRIÇÃO NOME
0007100146 LUCIANE MARTINS MEDINA
0007100113 LUCIENE BARBOSA VITORIANO
0007100045 MAHYARA FRANCINI JACOB
0007100022 MAIARA APARECIDA BOLOTTI GIACOMELLI
0007100098 MAÍRA DE SOUZA PÉRICO
0007100026 MARIA CECILIA DA SILVA GOMES
0007100025 MARIA DANIELA BORRO PINTO
0007100093 MARIA JAQUELINI DIAS DOS SANTOS
0007100080 MARIA THEREZA R. FORASTIERI PICCINO
0007100064 MARIANA CIRINO MENDES CAETANO
0007100133 MARILIA PALMIERI DO ROSARIO
0007100069 MAYALLE ROCHA BONFIM JURADO
0007100061 MICHELLE MARQUES
0007100118 MÍRIAM CRISTINA DOS SANTOS
0007100135 MÔNICA FARIA DOS SANTOS
0007100127 MÔNICA KRALL SINICIATO
0007100101 NACHALE HELEN MACIEL BISPO DOS SANTOS
0007100076 NARA LIGIA MIÃO LUCHI
0007100077 NATHÁLIA BÓCCA LOURENÇO MACHADO
0007100012 NATHANE SANCHES MARQUES SILVA

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 223
INSCRIÇÃO NOME
0007100148 NAYARA ALESSANDRA SILVESTRE
0007100057 NERUNA RIBEIRO GUEDES CROTTI
0007100126 PATRICIA ALEIDA CARVALHO DE MORAES
0007100031 PAULA BELINI BARAVIEIRA
0007100063 PAULA DE CANPOS BOVOLIN
0007100124 PAULA VALDÍVIA NAJAR LUCISANO
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0007100039 PERLA DO NASCIMENTO MARTINS MUNIZ
0007100018 PRISCILA ANE VIEIRA BERTA
0007100129 RARISSA RÚBIA DALLAQUA DOS SANTOS
0007100035 REJANE FERNANDES
0007100067 RENATA FERNANDES
0007100024 RENATA ZANINI OLIVATTO DE ALMEIDA
0007100040 RITA DE CASSIA MONTEMURRO KOHATSU
0007100145 ROSANA SANTIAGO COMEGNO DE JESUS
0007100011 SANDRA MARIA DE FREITAS
0007100095 SILVANA DE OLIVEIRA CORREIA SCHIO
0007100097 SILVIA MARTA DE MOURA E SILVA
0007100079 SIMONE BARBOSA ALVES
0007100111 SIMONE FIUZA REGAÇONE
0007100062 SIMONE VIANELLO BASTAZINI AGUIAR
0007100017 SUELLEN APARECIDA DE LIMA
0007100001 TAMYNE FERREIRA DUARTE DE MORAES
0007100030 TATIANA BITTENCOURT SURETO
0007100003 TATIANA TURTELLI POLES REGINATO
0007100048 TATIANE CRISTINA PEREIRA
0007100090 THAIS DE AGUIAR NEME
0007100049 THAIS TSUZAKI ANDAKO
0007100104 THATIANA CAMARGO DE AGUIAR
0007100092 VANIA PAULA RODRIGUES QUINTANA
0007100087 VIVIANE CASSIOLA

Bauru, 20 de Agosto de 2013.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria da Saúde - Divisão de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, inscritos no concurso público para o 
Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL , para a realização 
da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital SMS 07/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 25/08/2013 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO 
TOLEDO DE ENSINO - ITE, PRÉDIO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02), localizada na 
PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACÍFICO.
2. Os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, no local indicado para a realização da prova, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar consigo documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe, que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da prova, documento de 
identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
11. O portão de entrada será fechado, impreterivelmente, às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto, a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. Os candidatos ao adentrarem à sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverão armazenar TODOS 
os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o Caderno de Prova, 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial e o Caderno de Prova serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.bauru.
sp.gov.br
16. Após entregar o Cartão de Respostas e o Caderno de Prova para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, o mesmo valendo para a retirada do lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais, 
que deverá ser feita fora das dependências do prédio.
17. No dia designado para realização da prova não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio e/ou com banco de 
dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta 
instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) desse(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
deverá(ão) desligá-lo(s), ter a respectiva bateria retirada, antes de serem acondicionados nos sacos plásticos, 

devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao sanitário ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. 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.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
26. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
27. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02) 
SALA 209
INSCRIÇÃO NOME
0007000087 ALINE ALBANEZ VALESQUE
0007000129 ALINE ALESSANDRA IRANO
0007000066 ALINE BORGATTO FRANÇA
0007000060 ALINE CAROLINA COPPI
0007000088 ALINE NARDO MACHADO
0007000144 ANA CARLA SPAGNUOLO
0007000015 ANA CAROLINE MALASPINA
0007000083 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CARLOMAGNO
0007000018 ANA CLAUDIA FUZINATO
0007000118 ANA CLÁUDIA TAVARES RODRIGUES
0007000045 ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA
0007000048 ANA CRISTINA TENTOR SALLES ARANTES
0007000022 ANA PAULA FERREIRA
0007000104 ANA PAULA VIZOTTO SOUZA
0007000026 ANGÉLICA CRISTINA DE SOUZA SILVA
0007000001 ATHALANTA VERPA COSTA DA SILVA
0007000124 BARBARA DOMETT SOLANA
0007000061 BEATRIZ CARNEIRO NAVARRO
0007000072 BEATRIZ PALOMBARINI SANCHES
0007000107 BRUNA FREZARIN BUENO
0007000143 CARINA LOPES MOREIRA
0007000082 CAROLINA CORVINO DOS SANTOS
0007000009 CAROLINA LEMES DE OLIVEIRA

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 211
INSCRIÇÃO NOME
0007000005 CAROLINE DUCHATSCH RIBEIRO DE SOUZA
0007000112 CAROLINE NASCIMENTO SANTOS
0007000111 CLEBER TIAGO CIRINEU
0007000098 CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA
0007000020 DANDY DANIELLE DE MENDONÇA MOURA
0007000113 DANIÉLA FINHANA
0007000095 DANIELLE CASOTTI
0007000059 DANILA MESSIAS DOMINGUES PEREIRA
0007000071 DANILA NAPOLITANO CURCELI CORDOVIL
0007000054 DÉBORA ALEIXO CAMPANHÃ
0007000119 DÉBORA MENDES PINHEIRO
0007000039 EDSON LOPES
0007000109 ELISA CRESSONI MARTINI
0007000010 FÁBIA ELOINA DE OLIVEIRAS VASCONCELOS
0007000100 FABIANA TIMPURIM ZAGO
0007000148 FERNANDA ARAUJO MARTELOZO
0007000074 FERNANDA CESCHIN
0007000019 FERNANDA TENTOR
0007000004 FRANCINE AGUIAR DOS SANTOS
0007000055 GABRIELA TRIPICCHIO GONÇALVES
0007000017 HELIO MANTOVANI JUNIOR
0007000008 JANAINA ALBUQUERQUE MARQUES PINTO
0007000108 JAQUELINE FERREIRA DA SILVA

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 212
INSCRIÇÃO NOME



35DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 20 DE AGOSTO DE 2.013

0007000052 JAQUELINE ZANETTI DE MATOS
0007000035 JESSICA CAVALCA LEITE
0007000076 JULIANA CAVICCHIOLLI MAIA
0007000024 JULIANA ERIKA DEUSDARÁ
0007000136 JULIANA FERNANDES PEREIRA
0007000133 JULIANA GARCIA ARNÊS
0007000081 JULIANA LEDA
0007000145 JULIANA PIRES CRUZ
0007000089 JULIANA RODRIGUES MARTINS
0007000120 JULIANA VECHETTI MANTOVANI
0007000116 JULIANE EVELISE ESPIRITO SAYEG
0007000151 KARINA BOIÇA DOS SANTOS
0007000137 LARISSA FELIPE BARRA
0007000123 LARISSA MARCHIORI SIMAO
0007000023 LETÍCIA AKEMI DE ARAÚJO SAKAMOTO SABINO
0007000056 LETÍCIA PORTES CROTTI
0007000154 LIVIA MANGILI DE SOUZA SEGURA
0007000142 LUANA DE CASTRO SAMPAIO PRÓSPERO
0007000058 LUCIA HELENA GUIMARAES PIMENTEL SILVA
0007000038 LUCIENE GAMA
0007000025 LUCIMARA PATRICIA PATTI
0007000134 LYANA CARVALHO E SOUSA
0007000034 MARCELA PACHELLI NARDO

PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BLOCO 02)
SALA 214
INSCRIÇÃO NOME
0007000068 MARIA CAROLINA CANALLI BONETE
0007000027 MARIA CLARA SILVEIRA DE LIMA
0007000125 MARIA CLOTILDE BADIN MARQUES DOS SANTOS
0007000135 MARIA ELIZABETH GOMES
0007000149 MARIA LUIZA MANGINO CARDOSO
0007000097 MARIANA DA SILVA ARAUJO
0007000028 MARIANA DELACHIAVE GASPAR
0007000080 MARIANA LOPES TEODORO DA SILVA
0007000049 MARIANA OLIVEIRA LEITE SILVA
0007000094 MARIANA ROSSI AVELAR
0007000042 MARIANA SORAGNI
0007000092 MARINA SANCHES SILVESTRINI
0007000016 MARIO LUIZ FERREIRA DIAS JÚNIOR
0007000086 MAYRA YUMI ENDO MARUBAYASHI
0007000126 MILLENE DE CARVALHO TEIXEIRA
0007000153 MONIQUE SALATA
0007000139 NADIA DUQUE LOPES
0007000012 NAIANE PADIAL MARTINS
0007000078 NATALIA MAIARA PILATI PEREZ
0007000031 NATHÁLI DA SILVA DUTRA
0007000050 NAYARA FRANCEZ BATAGINI
0007000101 PAMELA GIRALDI AMANIO ARAUJO
0007000029 PAULA SANDES LEITE MARQUES
0007000085 RAFAEL ESTEVES
0007000127 RAYANA DIAS SANTOS
0007000150 RENATA BELMIRO GOMES FERREIRA
0007000075 ROSEMARI NINFA COLOMBO
0007000073 ROSILAINE BALEEIRO DA SILVA
0007000044 SABRINA RODRIGUES DE ALMEIDA
0007000021 SANDRA CRISTINA FERREIRA FRANCO
0007000131 SHIRLEY VIVIANE PADILLA JIMENEZ
0007000002 SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA
0007000046 STEFANY GENTILE MIQUELETTI
0007000079 SUZANA MAFFEI DA SILVA
0007000084 SUZELEN CRISTINA DA CRUZ VALERIANO
0007000064 TALITHA ANGÉLICA FIDÉLIS COSTA CAMPOS
0007000146 TASSIA RIBEIRO ROZA
0007000013 THABATA TURTELLI
0007000003 THAIS HELENA CARNEIRO
0007000105 THAISA PAULA DE CARVALHO
0007000069 VIVIANE APARECIDA DE GODOI

Bauru, 20 de Agosto de 2013.
A Comissão

Relação das licenças liberadas de 12 à 16/08/2013
A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de solicitação 
de licença de funcionamento:

Licença deferida entre 12 à 16/08/2013.

No. Protocolo: 37714/2013                            Data de Protocolo: 24/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000463-1-0         Data de Vencimento: 13/08/2014
Razão Social: EMPORIO HOMEOPATICO COM. E MAN.  DE FORM.  LTDA- ME         
CNPJ/CPF: 009.316.870/0001-49
Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 16-79    CENTRO                              

ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 34564/2013                              Data de Protocolo: 05/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000557-1-9         Data de Vencimento: 12/08/2014
Razão Social: VINICIUS CORREA DAMACENO DROGARIA - ME                      
CNPJ/CPF: 010.827.185/0001-66
Endereço: RUA NELSON BONACHELA GIMENES, 1-1 A/B    ALTO ALEGRE              
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 9439/2013                                      Data de Protocolo: 22/02/2013
No. CEVS: 350600301-477-000136-1-7            Data de Vencimento: 12/08/2014
Razão Social: DROGA FARMA DE BAURU LTDA                                   
CNPJ/CPF: 009.121.152/0001-17
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 3-04     CENTRO                                
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 37494/2013                       Data de Protocolo: 23/07/2013
No. CEVS: 350600301-266-000002-1-3         Data de Vencimento: 12/08/2014
Razão Social: FAGA MEDICAL IND. DE EQ E INST. MEDICO-HOSP LTDA-ME          
CNPJ/CPF: 009.139.473/0001-49
Endereço: RUA JOSÉ ANTONIO BRAGA, 5-50  VILA AVIAÇÃO                  
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 2660-4/00 FABRICAÇÃO DE APARELHOS 
ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAM. DE IRRADIAÇÃO

No. Protocolo: 30431/2006                                  Data de Protocolo: 15/08/2013
No. CEVS: 350600301-477-000167-1-3          Data de Vencimento: 17/05/2014
Razão Social: GONÇALVES & PAPASSONI ÓTICA - ME                            
CNPJ/CPF: 006.697.959/0001-04
Endereço: RUA HENRIQUE SAVI, 15-55 TER UN 50 VILA CID. UNIVERSITARIA   
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
ÓTICA 

No. Protocolo: 38933/2013                                     Data de Protocolo: 31/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000148-1-8            Data de Vencimento: 16/08/2014
Razão Social: PHARMACIA SPECIFICA LTDA - EPP                              
CNPJ/CPF: 052.791.548/0001-09
Endereço: RUA GUSTAVO MACIEL, 14-65      CENTRO                              
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 49848/2008                                    Data de Protocolo: 14/08/2013
No. CEVS: 350600301-477-000706-1-0           Data de Vencimento: 19/06/2014
Razão Social: CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA                         
CNPJ/CPF: 009.662.836/0002-07
Endereço: ALAM. DR. OCTÁVIO P. BRISOLLA, 11-09  VILA N. CID. UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4773-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPEDICOS.

No. Protocolo: 36060/2013                       Data de Protocolo: 16/07/2013
No. CEVS: 350600301-477-000702-1-1         Data de Vencimento: 16/08/2014
Razão Social: E.R. FRANCO FARMACIA - ME                                   
CNPJ/CPF: 015.330.879/0001-07
Endereço: RUA ITACURUÇA, 3-067      VILA SÃO JOÃO                             
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 5597/2011                                  Data de Protocolo: 03/02/2011
No. CEVS: 350600301-206-000024-1-0         Data de Vencimento: 16/08/2014
Razão Social: INTERNET DIGITAL BOULEVARD LTDA                             
CNPJ/CPF: 001.903.172/0001-38
Endereço: RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-90  D. INDL. MARCUS V. F. MACHADO  
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 2063-1/00 FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS 
DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

No. Protocolo: 39562/2013                       Data de Protocolo: 06/08/2013
No. CEVS: 350600301-477-000664-1-9         Data de Vencimento: 16/08/2014
Razão Social: SIGNORINI DROGARIA LTDA - ME                                
CNPJ/CPF: 013.383.934/0001-00
Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS, 17-150-LOJA 5 VILA SANTO ANTONIO        
ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

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

PUBLICAÇÃO DE: 15/08/13 A 19/08/13

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
10.329/10 COLEGIO PARAISO BAURU EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA
30.725/09 ADELIA SETSUKO SEKI
16.182/11 ADELIA SETSUKO SEKI
23.803/13 A. L. DE SOUSA & CIA. DROGARIA LTDA ME
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23.520/13 EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA EPP
24.949/13 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
56.854/12 C R FRANCELOZO ME 
3.996/12 ANDRE CLAUDIO ANASTASIO 
11.107/10 TEATRO MUNICIPAL “CELINA LOURDES ALVES NEVES”
15.439/11 GOMES E RIBAS ME
5.305/01 ESCOLA DE NATAÇÃO MOINHO DE VENTO S/C LTDA
51.143/11 JAQUELINE FACCHIM
13.161/09 GEISA CRISTINA AUGUSTO DE GODOY
13.246/10 GEISA CRISTINA AUGUSTO DE GODOY
11.694/11 GEISA CRISTINA AUGUSTO DE GODOY
30.784/10 ELAINE PINHEIRO CHAGAS
25.768/13 IARA CRISTINA DA COSTA
26.674/13 MINISTERIO INTERNACIONAL RECONCILIAR
27.099/13 INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - USC
8.332/05 INSTITUTO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
12.744/13 VALDIR JORGE AMARO
25.488/12 JOSE  LUIZ RIBEIRO
14.751/13 ANDREA APARECIDA FASSONI
11.703/11 LAERTEL FERNANDES FASSONI
15.088/12 LAERTEL FERNANDES FASSONI
19.168/11 CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAUJO LEITE LTDA
26.285/13 PAROQUIA UNIVERSITARIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
26.141/13 PAROQUIA SANTO ANTONIO DE BAURU
31.553/13 SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA
31.557/13 SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA
30.693/13 MAINA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
23.482/12 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC
27.884/12 KOMEAKI RESTAURANTE LTDA ME
27.886/12 KOMEAKI RESTAURANTE LTDA ME
27.885/12 KOMEAKI RESTAURANTE LTDA ME
73.794/11 L. O. MACHADO BAURU ME
42.666/12 ANA LAZARA CORREA DE LIMA
 27.260/12 CENTRO OCULAR CARAZZATTO LTDA
70.102/11 COCCHIARALI & CIA ACADEMIA LTDA ME
10.724/11 SIMONE SILVA SANTOS
13.801/13 MARIA CELINA MOÇO
6.869/13 JREJE – SERVIÇOS DE RADIOLOGIA INDEPENDENTES DE BAURU LTDA 
7.070/13 OLAVO JOAQUIM DOS SANTOS
31.423/13 INTEGRADA GIAFERRI MEDICINA LABORATORIAL LTDA
15.691/13 REGINA MAURA PEREIRA TORRES
18.215/13 LUIZ FERNANDO BUSCH
9.367/13 MARCIO ALBERTO COSTA ME
23.989/13 INTERCOM PROD. HOSPITALARES LTDA
33.589/11 MENDES & ALMEIDA – SALÃO DE CABELEIREIRO LTDA ME
49.460/10 MARIA LUCILENE VIEIRA
6.252/11 LA VIE EN ROSE DEPILAÇÃO E MANICURE LTDA ME
15.147/10 ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO LTDA EPP
73.341/11 GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA
1.617/13 LABORATORIO SOBRINHO LTDA
57.299/12 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONÇALVES DUCATI
57.291/12 LUCIANO HUMBERTO SOARES CAMARGO
15.232/13 VALDECIR DOMINGUES
17.085/12 DEBORAH MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA CELULARE
18.791/09 LUIZ EDUARDO PINTO CARVALHO
34.472/12 FABIO JEFERSON FORATO EPP
20.112/10 ROBERTO IGNATIOS DE ALMEIDA BAURU ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
41.126/13 WAL MART BRASIL LTDA 20.557 E-1
40.891/13 FAUSTINI & D ALKIMIN PANIFICADORA LTDA ME 30.441E-1
40.893/13 FAUSTINI & D ALKIMIN PANIFICADORA LTDA ME 30.204 E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
38.802/13 SILVANIA ROCHA FABIANO ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
35.268/13 RENATA SIMÕES MALTA DE LIMA 9.669 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
51.434/12 MARIA SIMONE TEIXEIRA DE MELO ME 11.522 E-1
51.435/12 MARIA SIMONE TEIXEIRA DE MELO ME 12.246 E-1
11.257/13 LUIZA ZAGHIS DOS SANTOS ME 11.991 E-1
27.499/13 BORGES E DOMINGUES MINIMERCADO LTDA ME 11.924 E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34.472/12 FABIO JEFERSON FORATO EPP 9.751 E-1
20.112/10 ROBERTO IGNATIOS DE ALMEIDA BAURU ME 4.085 E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
30.186/13 NADART LTDA ME 180 10.057 E-1
 30.184/13 NADART LTDA ME 60 10.058 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
16.398/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ ME 1.995 E-1
 16.410/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ ME 1.992 E-1
16.415/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ ME 1.993 E-1
23.576/13 S.A. ROSA KOBAYASHI ME 4.115 E-1
23.572/13 S.A. ROSA KOBAYASHI ME 4.114 E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 29.654/12
INTERESSADO ISIS CAROLINA OLIVEIRA DE TILIO 
REQUERENTE ISIS CAROLINA OLIVEIRA DE TILIO
CPF 325.765.678-51
CREFITO/SP 153.072-F

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 32.688/06
INTERESSADO TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
REQUERENTE FABIO PINTO NOGUEIRA
CPF 152.723.378-24
CRM/SP 88.427

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 40.731/13
INTERESSADO LUISA MARIA DO NASCIMENTO
REQUERENTE LUISA MARIA DO NASCIMENTO
CPF 220.885.378-48
CREFITO/SP 65.290-F

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 9.045/09
INTERESSADO ILDOMAR COSTANZO JUNIOR
REQUERENTE ILDOMAR COSTANZO JUNIOR
CPF 084.575.508-02
CRO/SP 47.818

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14.437/06
INTERESSADO FUNDAÇÃO VERITAS
REQUERENTE CLAUDIA SIBELY SALOMÃO CARLOMAGNO
CPF 180.826.908-01
CRF/SP 15.802

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 7.477/07
INTERESSADO MARISA TOSHIE YAGINUMA
REQUERENTE MARISA TOSHIE YAGINUMA
CPF 181.271.408-48
CRO/SP 62.743

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA:
PROCESSO 14.437/06
INTERESSADO FUNDAÇÃO VERITAS
REQUERENTE KARINA RUIZ
CPF 250.384.988-17
CRF/SP 20.171

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 25.106/07
RAZÃO 
SOCIAL S.D.O. SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA

ATIVIDADE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 
IONOZANTE – EXCETO TOMOGRAFIA

CNPJ 04.344.730/0001-60
ENDEREÇO R. Dr. ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA, 5-8

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 7.477/07
RAZÃO 
SOCIAL MARISA TOSHIE YAGINUMA

ATIVIDADE ODONTOLOGICA
CNPJ 181.271.408-48
ENDEREÇO R. ARAUJO LEITE, 38-24 – SL. 05

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 28.928/04
NOME (DE) E. A. M. PAULA EPP
CNPJ 05.810.141/0001-93

NOME (PARA) EYELENS DISTRIBUIDORA DE LENTES E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI - EPP

CNPJ 05.810.141/0001-93

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 35.829/12
INTERESSADO TANIELI CRISTINI CREPALDI
ATIVIDADE FISIOTERAPIA
ENDEREÇO (DE) R. LINCOLN QUEIROZ ORSINI, 8-55 - JD. EUROPA
ENDEREÇO (PARA) AV. GETULIO VARGAS, 21-51, LJ.3 - JD.EUROPA

ALTERAÇÃO DE CEVS:
PROCESSO 32.688/06
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RAZÃO 
SOCIAL TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ 44.990.901/0001-43
CEVS (DE) 350600301-863-001006-1-7
CEVS (PARA) 350600301-863-001988-1-1

ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 08/08/13:

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
37.514/12 SORAYA FARDI HASSAN

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
37.514/12 SORAYA FARID HASSAN

ONDE SE LÊ:
ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 29.436/99
INTERESSADO DROGARIA GETULIO BAURU LTDA

REQUERENTE MARIANA ESPIRITO SANTO RAMOS
CPF 367.332.658-93
CRF/SP 36.918

LEIA-SE:
ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 29.436/99
INTERESSADO DROGARIA GETULIO BAURU LTDA
REQUERENTE MARIANA ESPIRITO SANTO RAMOS
CPF 367.332.658-93
CRF/SP 63.918

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 015/08/13:

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
42.910/13 ANNA HOTEL LTDA

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
42.910/12 ANNA HOTEL LTDA

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  17/08/2013  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 11/08/2013 3565478 BTF 54 M Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 10:00 hr UPA Ipiranga alta medica
2 14/08/2013 3576289 MFRL 49 F Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr UPA Ipiranga Ag. Leito HE
3 15/08/2013 3578227 RS 39 M Bauru Clinica Medica HB/HE 15/08/2013 22:51 hr UPA Ipiranga HMA

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  17/08/2013  Responsável pelas informações: CAROLINE MOREIRA
 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 3571975 SAS 54 Fem Bauru Vascular HE/HB 13/08/2013 15:30 UPA GEISEL Ag leito HEB

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  17/08/2013  Responsável pelas informações: SANDRA REGINA DE LIMA
 Data Nº ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo Intern. Hospital Data da Solic. Hor. Solic. Local da Solic. Desfecho
1 17/08/2013 3583863 DMAC 61 F Bauru UTI/AD HE/HB 17/08/2013 12:30H mary dota AGUARDANDO
2 17/08/3013 3583052 PRSO 63 M Bauru CARDIO HE/HB 17/08/3013 13:00H mary dota AGUARDANDO LEITO

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  17/08/2013  Responsável pelas informações: JANE
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
1 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC HB 16/08
2 15/08/2013 3580093 JMG 24 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 00:27 PSMC HB 16/08
3 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC AG/LEITO
4 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC HMA 16/08
5 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC HE 16/08
6 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC HE 16/08
7 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC HE 16/08
8 15/08/2013 3579982 MMA 73 F BAURU UTI HE/HB/CROSS 15/08/2013 23:56 PSMC HB 16/08
9 15/08/2013 3577573 HGF 34 M BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 20:20 PSMC HB 16/08

10 15/08/2013 3579889 AB 66 F BAURU ONCO HE/HB 15/08/2013 22:10 psmc HE 17/08
11 15/08/2013 3573582 DGM 30 M BAURU CM HB/HE 15/08/2013 20:43 PSMC HE 16/08
12 14/08/2013 3573556 EMVS 69 F BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:11 PSMC HE 16/08
13 15/08/2013 3579844 GISF 83 F BAURU CM HB/HE 15/08/2013 23:08 PSMC HMA 17/08
14 14/05/2013 3572259 RR 47 F BAURU CM HB/HE 14/08/2013 11;46 PSMC HMA 17/08
15 15/08/2013 3580129 MCF 76 F BAURU C.G HB/HE 16/08/2013 00:53 PSMC HB 16/08
16 15/08/2013 3577085 FVL 59 F BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 03:50 PSMC HE 17/08
17 15/08/2013 3577079 MGS 70 F BAURU UTI HB/HE 15/08/2013 12:00 PSMC HE 16/08
18 15/08/2013 3578396 JOM 53 M BAURU C.VAS  HB/HE 15/08/2013 13:40 PSMC AG/LEITO
19 15/08/2013 3579701 DCB 60 F BAURU C.M HB/HE 15/08/2013 17:30 PSMC HMA 16/08
20 16/028/2013 3577513 DCB 51 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 16/08/2013 01:10 PSMC ASS.TERMO
21 16/08/2013 3580154 MSS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 02:21 PSMC HB 16/08
22 16/08/2013 3580171 EAF 38 F BAURU UTI HB/HE CROSS 16/08/2013 04:28 PSMC HB 16/08
23 16/08/2013 3580174 UVG 81 M BAURU UTI HB 16/08/2013 09:00 PSMC HB 16/08
24 16/08/2013 3580169 A P A 70 F BAURU UTI UNIMED 16/08/2013 06:45 PSMC UNIMED 16/08
25 16/08/2013 3580159 DBS 85 F BAURU CM HB/HE 16/08/2013 07;21 PSMC HB 16/08
26 16/08/2013 3580407 MLMP 60 F BAURU ORTOPEDIA HB/HE 16/08/2013 10:20 PSMC HB 16/08
27 16/08/2013 3580516 JMD 63 M BAURU C.G HB/HE 16/08/2013 10:39 PSMC HB 16/08
28 16/08/2013 3581450 JSL 76 F BAURU C.TORAXICA HB/HE 16/08/2013 14:11 PSMC HE 16/08
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29 16/08/2013 3582701 EBM 56 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 16/08/2013 16:10 PSMC HB 16/08
30 16/08/2013 3582395 JMSA 51 F BAURU EXAME HE 16/08/2013 16:00 PSMC HE/16/08
31 16/08/2013 3582664 ASS 77 F BAURU UTI HE/HB/CROSS 16/08/2013 17:20 PSMC HB 16/08
32 16/08/2013 3583105 GAS 30 F BAURU CM HE/HB 16/08/2013 21:29 PSMC HMA 17/08
33 16/08/2013 3583251 AMB 49 F BAURU CC HB 16/08/2013 22:25 PSMC HB 16/08
34 16/08/2013 3583035 CO 55 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 16/08/2013 20:42 PSMC HB 16/08
35 16/08/2013 3583399 ALR 42 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 00:00 PSMC HB 17/08
36 16/08/2013 3583020 COM 47 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 16/08/2013 23:18 PSMC AG/PARECER
37 17/08/2013 3583411 ACL 32 M BAURU UTI HB 17/08/2013 02:22 PSMC HB 17/08
38 17/08/2013 3583323 MAMC 68 F BAURU UTI-UCO HB/HE/CROSS 17/08/2013 07:00 PSMC AG/LEITO
39 17/08/2013 3583596 VAP 27 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 11:30 PSMC HB 17/08
40 17/08/2013 3587731 LHMR 14 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 17/08/2013 11:50 PSMC HE 17/08
41 17/08/2013 3583523 LAJ 26 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 12:00 PSMC HB 17/08
42 17/08/2013 3583973 DAOM 28 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 13:40 PSMC HB 17/08

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  18/08/2013  Responsável pelas informações: ENFª LUCIANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 14/08/2013 3576289 MFRL 49 F Bauru Clinica Medica HB/HE 14/08/2013 17:30hr UPA Ipiranga HEB 13:10
2 18/08/2013 3584798 RSP 83 M Bauru Clinica Medica HB/HE     17/08/2013 11:17 hs UPA Ipiranga HMA 15:15
3 18/08/2013 3565171 SK 69 F Bauru Clinica Medica HB/HE 18/08/2013 09:03 hs UPA Ipiranga ALTA 14:20

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  18/08/2013  Responsável pelas informações: CAROLINE MOREIRA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

não há pacientes aguardando vaga de internação

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  18/08/2013  Responsável pelas informações: SANDRA REGINA DE LIMA
 Data Nº ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo Intern. Hospital Data da Solic. Hor. Solic. Local da Solic. Desfecho
1 18/08/2013 3583052 PRSO 63 m Bauru CARDIO HE/HB 17/08/2013 13:00h HE/HB AGUARDANDO LEITO

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  18/08/2013  Responsável pelas informações: RAQUEL
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho

1 10/08/2013 3562312 DF 60 M BAURU NEURO HB/HE 10/08/2013 11:23 PSMC HB 16/08
2 15/08/2013 3580093 JMG 24 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 00:27 PSMC HB 16/08
3 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC HE 18/08
4 12/08/2013 3567261 DM 21 M BAURU MI HE/HB 12/08/2013 15:20 PSMC HMA 16/08
5 13/08/2013 3571557 JAV 68 M BAURU CG HE/HB 13/08/2013 13:50 PSMC HE 16/08
6 13/08/2013 3572366 BFS 66 M BAURU C.VAS HE/HB 13/08/2013 15:45 PSMC HE 16/08
7 13/08/2103 3571537 PRCS 29 M BAURU CM HB/HE 13/08/2013 18:05 PSMC HE 16/08
8 15/08/2013 3579982 MMA 73 F BAURU UTI HE/HB/CROSS 15/08/2013 23:56 PSMC HB 16/08
9 15/08/2013 3577573 HGF 34 M BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 20:20 PSMC HB 16/08

10 15/08/2013 3579889 AB 66 F BAURU ONCO HE/HB 15/08/2013 22:10 psmc HE 17/08
11 15/08/2013 3573582 DGM 30 M BAURU CM HB/HE 15/08/2013 20:43 PSMC HE 16/08
12 14/08/2013 3573556 EMVS 69 F BAURU C.GERAL HB/HE 14/08/2013 10:11 PSMC HE 16/08
13 15/08/2013 3579844 GISF 83 F BAURU CM HB/HE 15/08/2013 23:08 PSMC HMA 17/08
14 14/05/2013 3572259 RR 47 F BAURU CM HB/HE 14/08/2013 11;46 PSMC HMA 17/08
15 15/08/2013 3580129 MCF 76 F BAURU C.G HB/HE 16/08/2013 00:53 PSMC HB 16/08
16 15/08/2013 3577085 FVL 59 F BAURU C.G HB/HE 15/08/2013 03:50 PSMC HE 17/08
17 15/08/2013 3577079 MGS 70 F BAURU UTI HB/HE 15/08/2013 12:00 PSMC HE 16/08
18 15/08/2013 3578396 JOM 53 M BAURU C.VAS  HB/HE 15/08/2013 13:40 PSMC AG/LEITO
19 15/08/2013 3579701 DCB 60 F BAURU C.M HB/HE 15/08/2013 17:30 PSMC HMA 16/08
20 16/028/2013 3577513 DCB 51 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 16/08/2013 01:10 PSMC ASS.TERMO
21 16/08/2013 3580154 MSS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 02:21 PSMC HB 16/08
22 16/08/2013 3580171 EAF 38 F BAURU UTI HB/HE CROSS 16/08/2013 04:28 PSMC HB 16/08
23 16/08/2013 3580174 UVG 81 M BAURU UTI HB 16/08/2013 09:00 PSMC HB 16/08
24 16/08/2013 3580169 A P A 70 F BAURU UTI UNIMED 16/08/2013 06:45 PSMC UNIMED 16/08
25 16/08/2013 3580159 DBS 85 F BAURU CM HB/HE 16/08/2013 07;21 PSMC HB 16/08
26 16/08/2013 3580407 MLMP 60 F BAURU ORTOPEDIA HB/HE 16/08/2013 10:20 PSMC HB 16/08
27 16/08/2013 3580516 JMD 63 M BAURU C.G HB/HE 16/08/2013 10:39 PSMC HB 16/08
28 16/08/2013 3581450 JSL 76 F BAURU C.TORAXICA HB/HE 16/08/2013 14:11 PSMC HE 16/08
29 16/08/2013 3582701 EBM 56 M BAURU UTI HE/HB/CROSS 16/08/2013 16:10 PSMC HB 16/08
30 16/08/2013 3582395 JMSA 51 F BAURU EXAME HE 16/08/2013 16:00 PSMC HE/16/08
31 16/08/2013 3582664 ASS 77 F BAURU UTI HE/HB/CROSS 16/08/2013 17:20 PSMC HB 16/08
32 16/08/2013 3583105 GAS 30 F BAURU CM HE/HB 16/08/2013 21:29 PSMC HMA 17/08
33 16/08/2013 3583251 AMB 49 F BAURU CC HB 16/08/2013 22:25 PSMC HB 16/08
34 16/08/2013 3583035 CO 55 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 16/08/2013 20:42 PSMC HB 16/08
35 16/08/2013 3583399 ALR 42 M BAURU ORTOPEDIA HB 16/08/2013 00:00 PSMC HB 17/08
36 16/08/2013 3583020 COM 47 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 16/08/2013 23:18 PSMC AG.LEITO
37 17/08/2013 3583411 ACL 32 M BAURU UTI HB 17/08/2013 02:22 PSMC HB 17/08
38 17/08/2013 3583323 MAMC 68 F BAURU UTI-UCO HB/HE/CROSS 17/08/2013 07:00 PSMC AG/LEITO
39 17/08/2013 3583596 VAP 27 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 11:30 PSMC HB 17/08
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40 17/08/2013 3587731 LHMR 14 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 17/08/2013 11:50 PSMC HE 17/08
41 17/08/2013 3583523 LAJ 26 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 12:00 PSMC HB 17/08
42 17/08/2013 3583973 DAOM 28 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 13:40 PSMC HB 17/08
43 17/08/2013 3583791 CLP 64 F BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 15:00 PSMC HB 17/08
44 17/08/2013 3583965 CPS 22 M BAURU OFTALMO HB 17/08/2013 15:15 PSMC HB 17/08
45 17/08/2013 3583991 RVS 65 F BAURU CM HB/HE 17/08/2013 15:50 PSMC HE 18/08
46 17/08/2013 3584041 JAP 53 M BAURU ORTOPEDIA HB 17/08/2013 16:00 PSMC HB 17/08
47 16/08/2013 3581291 HFC 68 F BAURU ONCO HB/HE/CROSS 16/08/2013 09:39 PSMC NEGADO
48 18/08/2013 3584546 TS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 00:30 PSMC HB 18/08
49 18/08/2013 3584595 LPLL 86 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:00 PSMC HB 18/08
50 18/08/2013 3584641 VAP 38 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:15 PSMC HB 18/08
51 18/08/2013 3584696 DFS 37 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 07:27 PSMC HB 18/08
52 18/08/2013 3584558 MBP 77 F BAURU CM HB/HE 18/08/2013 11:21 PSMC AG.LEITO
53 18/08/2013 3584946 JG 59 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:07 PSMC HB 18/08
54 18/08/2013 3584964 IAP 56 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:36 PSMC AG.LEITO
55 18/08/2013 3584619 JC 68 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 18/08/2013 14:17 PSMC AG.PARECER
56 18/08/2013 3579940 SS 56 M BAURU GASTRO HB/HE 18/08/2013 14:30 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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  19/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: NILZETE
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 18/08/2013 3585159 FBO 18    M Bauru Clinica Medica HE/HEB 18/08/2013 10:00 hs UPA Ipiranga 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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  19/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: RITA
 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 3573288 JO 70 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 10:00 Upa/Geisel Ag Parecer
2 17/08/2013 3584425 VLSSF 47 Fem Bauru CM HB/HE 19/08/2013 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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  19/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: DAMARIS TAVANTE
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

não há pacientes aguardando vaga de internação

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  19/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: DAMARIS TAVANTE
 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 3578147 BACS 66 F Bauru CM HB E HEB 16/08/2013 08h30 UPA Bela Vista Ag. Leito
2 16/08/2013 3580870 ES 69 F Bauru Cardiologia HB E HEB 16/08/2013 10h10 UPA Bela Vista Ag. Leito
3 16/08/2013 3580388 SGJ 66 M Bauru UTI HB E HEB 16/08/2013 16H00 UPA Bela Vista Ag. CROSS
4 18/08/2013 3584950 LMN 86 F Bauru CM HB E HEB 18/08/2013 16h50 UPA Bela Vista Ag. Leito

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 obrigrtoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 
horas.
Data  19/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: JANE
 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho

1 12/08/2013 3566802 AR 40 M BAURU C.G. HE/HB 12/08/2013 11:47 PSMC HE 18/08
2 15/08/2013 3578396 JOM 53 M BAURU C.VAS  HB/HE 15/08/2013 13:40 PSMC HE 18/08
3 17/08/2013 3583991 RVS 65 F BAURU CM HB/HE 17/08/2013 15:50 PSMC HE 18/08

 16/08/2013 3581291 HFC 68 F BAURU ONCO HB/HE/CROSS 16/08/2013 09:39 PSMC NEGADO HE
 18/08/2013 3584546 TS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 00:30 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584595 LPLL 86 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:00 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584641 VAP 38 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:15 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584696 DFS 37 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 07:27 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584558 MBP 77 F BAURU CM HB/HE 18/08/2013 11:21 PSMC AG.LEITO
 18/08/2013 3584946 JG 59 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:07 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584964 IAP 56 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:36 PSMC HB 18/08
 18/08/2013 3584619 JC 68 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 18/08/2013 14:17 PSMC NEGADO HE
 18/08/2013 3579940 SS 56 M BAURU GASTRO HB/HE 18/08/2013 14:30 PSMC AG/LEITO
 19/08/2013 3585581 JBC 65 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 01:41 PSMC AG/LEITO
 19/08/2013 3585604 AOP 30 M BAURU UTI HB/HE 19/08/2013 06:30 PSMC HB 19/08
 19/08/2013 3585312 CR 27 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 19/08/2013 00:13 PSMC NEGADO HE
 18/08/2013 3584888 EOR 85 F BAURU C.GERAL HB/HE 18/08/2013 20:30 PSMC AG/LEITO
18 17/08/2013 3583323 MAC 68 F BAURU CARDIO HB/HE 17/08/2013 06:26 PSMC AG/LEITO
19 16/08/2013 3583020 COM  F BAURU CARDIO HB/HE 16/08/2013 23:17 PSMC AG/LEITO
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Seção III
Editais

DELIBERAÇÃO Nº 01/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE BAURU

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 – CMDCA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Bauru no uso de suas 
atribuições legais, considerando sua função deliberativa e controladora das ações da política de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente do município de Bauru e a Secretaria do Bem Estar Social como 
gestora da política de assistência social;
Considerando que os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes destinam-se 
ao apoio substantivo a Projetos voltados ao atendimento à Criança e ao Adolescente;
Considerando que os Projetos inseridos no Banco de Projetos no ano de 2012 expiram em Dezembro/13, 
em reunião ordinária do dia 06 de Agosto do ano de 2013, Delibera;
Artigo 1º- Fica autorizado a apresentação de Projetos dentro da Política de Proteção Integral no âmbito 
Municipal por Entidades governamentais e não governamentais que tenham registro no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para implantação, implementação ou ampliação de projeto que 
contemplem o atendimento direto a criança e ao adolescente e ao núcleo familiar, conforme tema abaixo:
a) Implantação, implementação e ou ampliação de melhorias na infraestrutura e ou execução de projetos 
conforme as prioridades elencadas no plano de ação do CMDCA;
§ 1º Os projetos apresentados e aprovados por esse CMDCA de acordo com o item “a”, ficarão reservados 
no banco de projetos de acordo com a disponibilidade orçamentária e as prioridades elencadas no plano de 
ação do CMDCA – 2013 e 2014.
§ 2º As entidades poderão apresentar até três (3) projetos que serão analisados e em consonância com o 
parágrafo 1º poderão ser aprovados e implementados.
§  3º. As entidades poderão reapresentar os seus projetos que encontram-se  inseridos no Banco de Projetos 
até a presente data.
Artigo 2º - Os projetos deverão estar direcionados ao atendimento à Criança e ao Adolescente, bem como 
a sua  família, por ser este um principio fundamental da Lei 8069/1990.
§ 1º – Os Projetos deverão respeitar as condições e limites estabelecidos nesta Deliberação e de acordo 
com o Manual de Prestação de contas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
No ato da entrega dos Projetos as Entidades também deverão apresentar:

I -  Projeto descritivo conforme artigo I;
II-  Plano de aplicação dos recursos especificando os valores; 
III - Cronograma de Desembolso físico e financeiro;
IV - Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
V - Certificado de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CMDCA;
VI. – CND , INSS, FGTS, Tributos Municipais Mobiliário e Imobiliário;
VII – Documentos comprobatórios da posse do imóvel ou cessão e uso por no mínino 10 anos, 
reconhecido em cartório. 
VIII- O plano de aplicação de recursos deverá estar de acordo com as orientações da prefeitura 
municipal de bauru e instrução normativa 2/ 2008 do TCESP. 

Artigo 3º - A partir da data da publicação deste Edital  até impreterivelmente às 12h00 do dia 19/09/13, a 
rede socio assistencial do municipio de Bauru governamental e não Governamental, deverão apresentar os 
Projetos conforme estabelecido neste Edital, pessoalmente na sede do CMDCA, na Rua Joaquim da Silva 
Martha, 13-44, não se admitindo qualquer outra modalidade de envio.  
§ 1º - O CMDCA de Bauru procederá a avaliação dos Projetos recebidos mediante os critérios estabelecidos 
neste Edital , pela Comissão de análise que definirá os parâmetros mínimos para a aprovação.
Artigo 4º - Por se tratar de Banco de Projetos, a Comissão de Análise procederá à avaliação dos projetos 
recebidos submetendo seus pareceres à plenária do CMDCA – Bauru/ SP.
§ 1º - Os projetos aprovados serão publicados no D.O.M., conforme a apresentação da comissão de análise 
em plenária, e o CMDCA comunicará  aos interessados até 30 ( trinta) após sua aprovação. 
§ 2º - Os projetos apresentados neste chamamento, após aprovados, estarão  validados por um período de 
15 meses à partir da sua publicação.
§ 3º - Os projetos indefiridos ficarão à disposição dos interessados na sede do CMDCA com as respectivas 
justificativas na sua íntegra, para que sejam consultados num prazo de 60 (sessenta) dias da publicação do 
resultado final, pelo representante legal da entidade interessada.
Artigo 5º - O CMDCA reserva-se ao direito de utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos de 
projetos em suas ações de comunicação, sem qualquer ônus.
Artigo 6º - A aprovação do Projeto implicará na celebração do convênio entre o Município de Bauru, por 
intermédio do CMDCA e de acordo com  artigo 1º, item “a”, deste edital.  
Artigo 7º - As entidades que tiveram os projetos aprovados e recursos repassados pelo FMDCA deverão 
prestar contas regularmente, sem prejuízo da prestação que for devida ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, tudo em consonância com a natureza do Projeto.
Parágrafo único - A prestação de contas dos repasses deverá ocorrer trimestralmente, sendo que a prestação 
de contas final deverá ser entregue até o 10º. dia do mês subseqüente do vencimento do convênio firmado, 
acompanhado dos anexos 06 e 07 do TCESP, conciliações bancárias e demais documentos elencados no 
convênio.
Artigo 8º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Análise de Projetos.

Bauru, 19 de Agosto de 2013.
SANDRA CRISTINA FERREIRA FRANCO

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 258/13 - Processo n.º 
11.863/13 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 087/13 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAQUINÁRIOS PARA 
COSTURA E ARMARINHOS EM GERAL – Interessada: Secretaria do Bem Estar Social. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente 
Adjudicada pela Pregoeira em 15/08/13 e Homologada pelo Secretário de Administração em 16/08/13 
conforme abaixo:
LOTE 01 – MÁQUINAS DE COSTURA, MÁQUINA PARA BORDADO E MESA PARA 
MÁQUINA DE COSTURA – Fracassado
LOTE 02 – FERRO E TÁBUA DE PASSAR – Fracassado
LOTE 03 – CADEIRA FIXA – Fracassado
LOTE 04 – ARMARINHOS EM GERAL
Empresa: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P.UNIT P.TOTAL

01 60 Un

Linha para costura fio 120 c/ 2000 jds 
05 unidades nas cores branca, marrom, 
bege, preta, laranja, amarela, verde 
bandeira, verde folha, azul marinho, azul 
claro, violeta e lilás

Armarinho 
Três 

Corações

2,50 150,00

02 15 Pct Agulha para máquina doméstica nº 14 
com 10 un

Armarinho 
Três 

Corações
4,10 61,50

03 90 Un

Zíper nylon fino 18 cm 10 unidades 
nas cores branca, preta, marrom, bege, 
laranja, amarelo, azul marinho, azul 
claro, verde folha, lilás

Armarinho 
Três 

Corações
0,48 43,20

04 1 Caixa Botão de pressão de metal 13 a 15 mm 
cx com 200 und na cor ouro envelhecido

Armarinho 
Três 

Corações
64,75 64,75

05 1 Rolo Elástico chato nº12 de 100 m
Armarinho 

Três 
Corações

22,82 22,82

06 8 Rolo Velcro de 25mm  04 rolos de cada nas 
cores  preto/branco

Armarinho 
Três 

Corações
22,00 176,00

07 3 Pct Bobina maq. cost. plástica baixa com 20 
und 

Armarinho 
Três 

Corações
2,33 6,99

08 4 Pct
Argola de metal 27/50 ou 29/40 sendo 02 
pctes  c/ 50 unid na cor níquel, 02 pctes 
ouro velho

Armarinho 
Três 

Corações
25,75 103,00

09 50 Un Lápis preto técnico triangular 6 B
Armarinho 

Três 
Corações

0,72 36,00

10 10 Un Pinça com pescador para overlock
Armarinho 

Três 
Corações

6,58 65,80

11 18 Un Descosturador ou abridor de casa
Armarinho 

Três 
Corações

2,65 47,70

12 25 Pct

Botão colorido 30 a 35 mm pcte com 
12 und sendo 02 pacotes de cada cor: 
branco preto, amarelo, vermelho, azul 
escuro, verde folha, amarelo, azul claro, 
lilás, laranja, verde musgo, marrom e 01 
pacote violeta

Armarinho 
Três 

Corações
18,00 450,00

13 20 Pct
Botão com imã de metal grande de 18 a 
20 mm na cor níquel com pctes com 10 
und

Armarinho 
Três 

Corações
7,47 149,40

14 4 Caixa Botão para forrar 18 mm cx com 144 und
Armarinho 

Três 
Corações

7,80 31,20

15 4 Caixa Botão para forrar 16 mm cx com 144 und
Armarinho 

Três 
Corações

6,30 25,20

16 1 Caixa Giz para costura 01 cx com 24 und na cor 
amarelo 

Armarinho 
Três 

Corações
10,00 10,00

17 15 Un Fita métrica 1,5 m diversas cores
Armarinho 

Três 
Corações

1,30 19,50

18 4 Rolo
Cordão de algodão nº 10 rolo com 50m 
sendo 02 rolos na cor preta e 02 rolos na 
cor branco ou cru.

Armarinho 
Três 

Corações
11,30 45,20

19 1 Rolo Entretela comum, sem cola para bordar, 
media rolo c/ 50 mts na cor branca

Armarinho 
Três 

Corações
63,94 63,94

20 1 Rolo Entretela termocolante, media rolo c/ 50 
m na cor branca

Armarinho 
Três 

Corações
50,10 50,10

21 10 Un Régua de madeira para costura de 1 m
Armarinho 

Três 
Corações

4,48 44,80
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22 10 Un Régua de madeira para costura de 60 cm
Armarinho 

Três 
Corações

2,89 28,90

23 150 Un

Zíper nylon fino 30 cm 10 unidades 
de cada cor: nas cores branco, preto, 
marrom, bege, laranja, amarelo claro, 
azul marinho, azul claro, verde folha, 
lilás, violeta, amarelo ouro, verde musgo, 
verde bandeira, vermelho

Armarinho 
Três 

Corações
0,80 120,00

24 50 Pct Alfinete cabeça colorido pcte com 12 
discos

Armarinho 
Três 

Corações
10,17 503,50

25 50 Un Tesoura para costura de ótima qualidade 
tamanho 20cm

Armarinho 
Três 

Corações
47,37 2.368,50

26 6 Pct Agulha para máquina industrial cabo fino 
para costura nº 14 com pcte10 und

Armarinho 
Três 

Corações
4,48 26,88

27 60 Un

Linha para bordado à máquina c/ 4000 jds 
05 unidades nas cores branca, marrom, 
bege, preto, laranja, amarela, verde 
bandeira, verde folha, azul marinho, azul 
claro, violeta e lilás

Armarinho 
Três 

Corações
10,00 600,00

28 50 Un

Fio para overlock poliester 70 g com 
5000 jds  05 unidades nas cores branco, 
marrom, bege, preto , laranja, amarela, 
violeta, verde folha, azul marinho, azul 
claro.

Armarinho 
Três 

Corações
2,00 100,00

29 6 Pct
Agulha para máquina industrial cabo 
grosso para costura nº 12 pcte com 10 
und

Armarinho 
Três 

Corações
5,15 30,90

30 10 Pct Agulha para máquina overlock nº 12 
com 10 und

Armarinho 
Três 

Corações
6,52 65,20

31 5 Pct Agulha de mão nº 09 pctes c/ 20 
unidades

Armarinho 
Três 

Corações
1,91 9,55

32 150 Un

Zíper nylon grosso 40 a 45 cm 10 
unidades de cada cor: branco, preto, 
marrom, bege, laranja, amarelo claro, 
azul marinho, azul claro, verde folha, 
verde folha, lilás, violeta, amarelo ouro, 
verde musgo, verde bandeira, vermelho

Armarinho 
Três 

Corações
1,00 150,00

33 5 Pct Agulha de mão nº 06 pctes c/ 20 
unidades

Armarinho 
Três 

Corações
1,47 7,35

34 10 Un Óleo de silicone para máquina de 100 ml
Armarinho 

Três 
Corações

3,70 37,00

35 6 Un Cortador manual circular de tecido 45 
mm

Armarinho 
Três 

Corações
39,77 238,62

36 10 Un Fivela oval ou quadrada de metal 
prateada medindo em média 30x15 mm

Armarinho 
Três 

Corações
3,43 34,30

VALOR TOTAL DO LOTE 04 – R$ 5.987,80

LOTE 05 – TOALHA
Empresa: AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS S&M LTDA

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P.UNIT P.TOTAL

01 120 Un

Toalha de rosto com barra de etamine para 
bordar de ótima qualidade de 30 unidades de 
cada nas cores: amarelo, vinho, azul claro, 
verde folha

Santista 6,12 734,40

02 120 Un

Toalha de lavabo com barra de etamine para 
bordar de ótima qualidade de 30 unidades de 
cada nas cores: amarelo, vinho, azul claro, 
verde folha

Santista 2,98 357,60

VALOR TOTAL DO LOTE 05 – R$ 1.092,00

LOTE 6 – TECIDO
Empresa: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P.UNIT P.TOTAL

01 100 Metro

Tecido de brim várias cores 1,40m largura, 
cores lisas sendo 10 metros de cada cor nas 
cores branco, preto, bege, marrom, azul 
marinho, azul royal, verde musgo, amarelo, 
vermelho, violeta

Textil C V 10,70 1.070,00

02 90 Metro

Tecido de chita, ótima qualidade com 1,40m 
de largura, estampas floridas, sendo 30 
metros de cada cor: preferência de fundo 
azul escuro, nas cores verde bandeira, 
vermelho, azul royal

Textil C V 6,40 576,00

03 150 Metro

Tecido 100% algodão para patchwork, 
estampado, 1,40m largura com estampas 
miúdas, sendo 10 metros de cada cor, 
preferência com fundo: azul escuro, azul 
claro, marrom, preto, bege, vermelho, 
laranja, verde folha, lilás, amarelo, branco, 
violeta, verde musgo, vinho, azul royal

Textil PRP 12,98 1.947,00

 VALOR TOTAL DO LOTE 6 – R$ 3.593,00

Bauru, 19/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 151/13 – Processo n.º 6.416/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 046/13 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE CORTADORES DE GRAMA, ESCADA EXTENSÍVEL, MÁQUINAS DE SOLDA, 
COMPRESSORES DE AR, ESMERILHADEIRA, SERRA CIRCULAR, TESOURAS, MÁQUINA 
PARA CORTAR VERGALHÃO, REBITADORES, TALHA E GRAMPOS MARCENEIRO, 
ROÇADEIRAS, MOTOPODAS, MOTOSSERRA, SOPRADORES, LAVADORA DE PEÇAS E 
MOTO ESMERIL – Interessadas: Secretarias de Administração, de Cultura, de Educação, de Finanças, 
de Negócios Jurídicos, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Meio Ambiente, de Obras, de 
Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer e de Planejamento. Data do Recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão: 30/08/13 às 8:30 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 29/08/13, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da Silva - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 400/13 – Processo n.º 32.870/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 118/13 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A IMPRESSÃO DE 
5000(CINCO MIL) LIVROS E CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) CARTAZES E 2000(DOIS 
MIL) FOLDERS – Interessadas: Secretarias de Cultura e de Meio Ambiente. Data do Recebimento dos 
envelopes e sessão do pregão: 02/09/13 às 15:00 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, 3235-1337 
ou 3235-1437 até o dia 30/08/13, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br. Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da 
Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 419/13 - Processo n.º 35.489/2013 – 
Modalidade: Convite nº 035/2013 – Objeto: AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) PORTAS E 04(QUATRO) 
VITRÔS DE CORRER - Interessada: Secretaria de Meio Ambiente. Para ser admitido no presente 
convite, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 
2º andar – sala 2 – Vila Noemy, na cidade de Bauru/SP, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 
03/09/13, os envelopes a que se refere o item VI do Edital. O edital de licitação poderá ser adquirido junto 
a Divisão de Licitação até o dia 02/09/13, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital n.º379/13 - Processo n.º 15.460/13 – Modalidade: 
Convite n.º 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 
- Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CORPO DE BOMBEIROS. A 
Comissão Permanente de Licitação analisando as propostas apresentadas pelas empresas decide: 
DESCLASSIFICAR a empresa RODON SARAIVA PINTO – ME para o Lote 02 por estar com o valor 
acima da referência constante da planilha folha 15 do processo nº 31.686/13 e CLASSIFICAR as empresas 
ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA e FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 
– ME conforme abaixo, por atender as exigências do edital:
LOTE 01 INSTALAÇÃO DE 36 METROS LINEARES DE CONCERTINA, COM FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA – NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS)
Item 01 – 36 Metros lineares de CONCERTINA, SENDO: PROTETOR PERIMENTRAL DE 45 
CENTIMETRO DE DIAMETRO EM AÇO GALVANIZADO, SUPORTE DE AÇO PARA FIXAÇÃO 
DOIS FIOS DE ARAME GALVANIZADOS Z 700;
1º Classificada: ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA, no valor unitário de R$ 12,50, totalizando 
o valor de R$ 450,00. 
2º Classificada: FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – ME,  no valor unitário de R$ 
17,50, totalizando o valor de R$ 630,00
3º Classificada: RODON SARAIVA PINTO – ME, no valor unitário de R$ 17,50, totalizando o valor 
de r$ 630,00
Item 02 – 01 unidade de MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO ITEM ACIMA.
1º Classificada: ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA, no valor unitário de R$ 10,00, totalizando 
o valor de R$ 360,00.
2º Classificada: FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – ME, no valor unitário de R$ 
270,00, totalizando o valor de R$ 270,00. 
3º Classificada: RODON SARAIVA PINTO – ME. No valor unitário de R$ 17,50, totalizando o valor 
de R$ 630,00, 
LOTE 02 INSTALAÇÃO DE 408 METROS LINEARES DE CONCERTINA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – NA UNIDADE: POSTO DE BOMBEIROS DISTRITO 
INDUSTRIAL:
Item 01 – 408 metros lineares de CONCERTINA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE NO MINIMO 450MM, DEVERÁ SER INSTALADA 
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ATRAVES DE SUPORTES (ADEQUADOS) E FIXADO AOS MUROS;
1º Classificada: ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA, no valor unitário de R$ 12,50, totalizando 
o valor de R$ 5.100,00.
2º Classificada: FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – ME. No valor unitário de R$ 
170,50, totalizando o valor de R$ 7.140,00. 
Item 02 – 01 unidade de MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO ITEM ACIMA.
1º Classificada: ANDREA FRANCESCHETTTI SARAIVA, no valor unitário de R$ 10,00, totalizando 
o valor de R$ 4.080,00.  
2º Classificada: FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – ME, no valor unitário e total 
de R$ 3.060,00. Abre-se prazo recursal de 2(dois) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/9.
Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E PRAZO - Edital n.º 340/13 - Processo n.º 27.700/13 
– Modalidade: Convite n.º 029/13 - 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 – Interessada: Secretaria 
de Planejamento. A Comissão Permanente de Licitação analisando a proposta apresentada decide: 
DESCLASSIFICAR a licitante REFRICLINICA BAURU LTDA - ME por ter apresentado proposta com 
preço acima do pesquisado no mercado, enquadrando-se na hipótese prevista no subitem 8.1.4.1.1., alínea 
“c” do edital nº 340/13. A Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder o prazo de 03(três) dias 
úteis para as proponentes apresentarem nova proposta, escoimada das causas que ensejaram a inabilitação, 
nos termos do subitem 8.1.4.1.2; do edital e art. 48 da Lei Federal nº 8666/93, sendo o preço médio total 
pesquisado foi de R$ 5.090,00.
Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO E PRAZO - Edital n.º 385/13 – Processo n.º 29.790/13 - 
Modalidade: Convite n.º 033/13 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
E/OU AGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) PACOTES DE TREINAMENTOS 
OPERACIONAL ENCHENTE, A SEREM REALIZADOS PELO EFETIVO CORPO DE 
BOMBEIROS DE BAURU NA CIDADE DE BROTAS/SP - Interessada: 12º Grupamento de Bombeiros 
A Comissão Permanente de Licitação analisando os documentos apresentados decide: INABILITAR a 
empresa VINICIUS VIGELA – ME, por não ter apresentando o CFP e o RG conforme exigência no item 
4.2.1.1 alínea “a” e não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica exigida no subitem 4.2.1.3 alínea “a” 
do edital 385/13. A Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder o prazo de 03(três) dias úteis 
para as proponentes apresentarem nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação, nos 
termos do subitem 8.1.2.2; do edital e art. 48 da Lei Federal nº 8666/93.
Bauru, 19/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Processo nº 31.301/2013 - Modalidade: Pregão Presencial n. 096/13 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ANUAL DE: 
494.800 (Quatrocentos e noventa quatro mil e oitocentos) litros de álcool hidratado (etanol), 
452.000 (quatrocentos e cinquenta e dois mil) litros de Gasolina Tipo C e 2.449.600 (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil e seiscentos) litros de Diesel Tipo B para todas as Secretarias 
Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, Departamento de Água Esgoto e EMDURB - 
Interessada: Secretaria Municipal da Administração. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foi devidamente Adjudicado em 12/08/2013 pelo 
pregoeiro e Homologado em 15/08/2013 pelo Senhor Prefeito Municipal às empresas:
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – 1ª CLASSIFICADA
LOTE 01: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL) COM 
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS QUANDO SOLICITADO PELO 
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.
Item 1 – Litros de Álcool Hidratado (Etanol) – percentual de desconto de acordo com o valor médio 
por distribuidora divulgada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP de 0,36% (zero ponto trinta e 
seis porcento);
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A – 1ª CLASSIFICADA
LOTE 02: AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL) COM 
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS QUANDO SOLICITADO PELO 
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.
Item 1 – Litros de Gasolina Tipo C – percentual de desconto de acordo com o valor médio por 
distribuidora divulgada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP de 0,65% (zero ponto sessenta e cinco 
porcento);
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – 2ª CLASSIFICADA
LOTE 02: AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL) COM 
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS QUANDO SOLICITADO PELO 
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.
Item 1 – Litros de Gasolina Tipo C – percentual de desconto de acordo com o valor médio por 
distribuidora divulgada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP de 0,36% (zero ponto trinta e seis 
porcento);
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A – 1ª CLASSIFICADA
LOTE 03: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL TIPO B (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL) COM 
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS QUANDO SOLICITADO PELO 
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.
Item 1 – Litros de Óleo Diesel Tipo B – percentual de desconto de acordo com o valor médio por 
distribuidora divulgada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP de 1,235% (um ponto duzentos e 
trinta e cinco porcento);
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – 2ª CLASSIFICADA
LOTE 03: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL TIPO B (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL) COM 
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS QUANDO SOLICITADO PELO 
DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.
Item 1 – Litros de Óleo Diesel Tipo B – percentual de desconto de acordo com o valor médio por 
distribuidora divulgada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP de 0,94% (zero ponto noventa e 
quatro porcento);
Bauru, 19/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 35.798/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 140/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção de 100.000 (cem 
mil) folder CTA e 150.000 Folder “Saúde é Coisa Séria”. A Data do Recebimento das Propostas será até 
dia 02/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 02/09/2013 às 9h. Início da Disputa de Preços 
dia 02/09/2013 às 15h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. O Edital completo e informações poderão ser 
obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 499326. 
Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.544/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 147/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 150/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual 
de 15 (quinze) mesas ginecológicas, 15 (quinze) balanças eletrônicas pediátricas, 20 (vinte) foco de luz 
auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, 30 (trinta) braçadeiras para injeção e 30 (trinta) réguas 
antropométricas. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 02/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 02/09/2013 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 02/09/2013 às 15h – Pregoeiro: Victor 
Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras 
e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações 
Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 499325.
Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 39.356/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 142/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 145/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição da estimada anual 
de: 520 (quinhentos e vinte) recargas de gás P13 e 20(vinte) recargas de gás P45. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 02/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 02/09/2013 às 9h. 
Início da Disputa de Preços dia 02/09/2013 às 11h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital completo e 
informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 
3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID. 499380.
Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 34.140/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 139/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de  25 (vinte e cinco) unidades de chuveiro tipo ducha 110V e 
25 (vinte e cinco) unidades de chuveiro tipo ducha 220V. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 
02/09/2013 às 10h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 02/09/2013 às 10h. Início da Disputa de Preços dia 
02/09/2013 às 14h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital completo e informações poderão ser obtidos 
na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.
sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 499376. 
Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.984/2013 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 102/2013 –– Sistema de Registro de 
Preços - tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção 
e instalação de persianas com fornecimento de todo material necessário. Data de recebimento dos 
envelopes e sessão do pregão: 03/09/2013 às 9h na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, 
sito Rua José Aiello nº 3-30, Centro, CEP: 17014-273. Informações: Divisão de Compras e Licitações, 
Secretaria Municipal de Saúde, das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h, Rua José Aiello nº 3-30, 
telefone: (14) 3104-1463. O edital poderá ser retirado até o dia 02/09/2013 às 17h junto a Divisão de 
Compras e Licitações ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, pregão. Pregoeiro: Victor 
Gustavo Boronelli Schiaveto.
Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 099/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/2013 - Processo nº 
29.783/2013 – Objeto: aquisição estimada anual de filmadora, cx. Amplificada e micro system para a 
Secretaria da Saúde do Município - Proponentes num total de 64 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 16/08/2013 - Contratadas:
VIA LUMEN´S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP
Bauru, 19/08/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros  – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 102/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 107/2013 - Processo nº 
30.553/2013 – Objeto: Aquisição estimada anual de 300 (trezentos) organizadores de correspondência de 
mesa e 60 (sessenta) placas sinalizadora em PVC - Proponentes num total de 25 empresas interessadas. 
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 20/08/2013 - 
Contratadas:
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 
S.Y. YUHARA - ME 
Bauru, 19/08/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros  – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 105/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 111/2013 - Processo nº 
30.661/2013 – Objeto: aquisição estimada anual de 06 (seis) unidades de câmara fria horizontal para 
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armazenamento de imunológicos - Proponentes num total de 32 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 20/08/2013 - Contratada:
INDREL- IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA 
Bauru, 19/08/2013 -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: 41.549/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV combinado com o 
Artigo 25 – Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de peças e mão de obra para revisão 
dos 20.000km das viaturas prefixo 595 e 596, utilizadas em viagens do Programa de Tratamento Fora do 
Domicílio (TFD). Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo 
Senhor Secretário Municipal de Saúde em 16/08/2013 à empresa abaixo:
J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA: Item 01 – Peças para viatura 595, à R$ 
208,65; Item 02 - Mão de Obra para viatura 595, à R$ 192,00; Item 03 – Peças para viatura 596, à R$ 
208,65; Item 04 - Mão de Obra para a viatura 596, à R$ 192,00. Sendo o valor total da empresa de R$ 
801,30.
Bauru, 19/08/2013 – 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: 33.641/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 120/2013 – Sistema de Registro de 
Preços n° 114/2013 - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada 
anual de 3000kg (três mil quilos) de areia higiênica para gatos e 2.400 (dois mil e quatrocentos) fardos de 
10 kg de feno coast cross. Aberto no dia: 12/08/2013 às 9hs. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro 
em 16/08/2013 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 16/08/2013, à 
empresa abaixo:
PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME 
ITEM 01 – Kgs Areia higiênica para gatos acondicionadas em pacotes contendo 04 kg; à R$ 0,96 
unitário/kg; Marca: Kets/Alfapet;
RODRIGO GAGLIARDI HARA – EPP:
ITEM 02 – Fardos de Feno coast  - cross tipo A, com no mínimo 13% de proteínas - fardo com 10 Kg, 
à R$ 9,36 unitário. Marca: Coast-Cross - Fazenda Scatamburlo;
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 19/08/2013 – 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: 33.641/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 120/2013 – tipo Menor Preço por Lote 
– Sistema de Registro de Preços n.º SMS 114/2013 – Objeto: aquisição estimada anual de 3000kg (três 
mil quilos) de areia higiênica para gatos e 2.400 (dois mil e quatrocentos) fardos de 10 kg de feno coast 
cross. Ficam convocadas as empresas relacionadas, através de seu representante credenciado no processo 
em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta 
publicação. 
PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME 
RODRIGO GAGLIARDI HARA – EPP:
Bauru, 19/08/2013 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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 
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por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes 
da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

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

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

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

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

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

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
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 
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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° 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:
Cargo: ANALISTA CONTÁBIL
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo J, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: 
R$ 3.066,86 (três mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 
horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro profissional no conselho de 
classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

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

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
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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, 
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telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 

10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 333/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ANALISTA CONTÁBIL: Supervisionar, coordenar, executar serviços inerentes à contabilidade geral do 
DAE junto aos órgãos competentes, administrar tributos do Departamento, além de registrar e controlar 
fatos contábeis e preparar declarações ao fisco. Elaborar demonstrações contábeis e prestar consultoria 
e auditoria, informações gerenciais e outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e 
orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Funções: conceitos e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º grau; Noções de estatística: distribuição 
de frequência, médias, medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.

Conhecimentos Específicos: Patrimônio; Ativo Passivo; Balanço Patrimonial; Demonstrativo de 
Resultados; Contas contábeis; Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; Método das Partidas 
Dobradas; Livros Contábeis; Balancete de Verificação; Contas Patrimoniais; Estoques; Métodos de 
Custos; Operações com Mercadorias (Impostos); Depreciação; Fluxo de Caixa; Análise das demonstrações 
financeiras.

Bibliografia: 
•	 ASSAF NETO, ALEXANDRE. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo:Atlas, 2007;
•	 CREPALDI, CONTABILIDADE GERENCIAL, Teoria e pratica. 5 ed. São Paulo:Altas, 2011;
•	 FRANCO, H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997;
•	 IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998;
•	 MORANTE, Antonio Salvador, Análise das demonstrações financeiras: aspectos contábeis da 

demonstração de resultado e do balanço patrimonial. 2 ed. – São Paulo:Atlas, 2009;
•	 RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 1997.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 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 
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(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 015/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 015/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 015/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 016/2013 - CONCURSO PÚBLICO 
MÉDICO DO TRABALHO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
Cargo: MÉDICO DO TRABALHO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo L, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: 
R$ 3.805,26 (três mil, oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos). 
Jornada de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 
horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino superior completo em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho; 
Registro profissional em Conselho de Medicina, conforme Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 e o 
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Ensino 
superior completo em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho; Registro 
profissional em Conselho de Medicina, conforme Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 e o 
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios 
necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

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

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

1.2. 2ª ETAPA – ANÁLISE DE TÍTULOS, de caráter classificatório. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Análise de Títulos, todos os candidatos 
habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.2. A análise de títulos será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

1.2.2.1. a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os 
mesmos deverão ser entregues na data, horário e local a ser publicado no 
Diário Oficial do 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



55DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 20 DE AGOSTO DE 2.013

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

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

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

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

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

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

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 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 
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está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO VI.

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

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

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

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

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

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

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões;

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

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
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 
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apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrar sua prova, não 
poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.

3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

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

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

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

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 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 
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da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Conhecimentos Específicos: 
•	 Fundamentos de Estrutura Organizacional;
•	 Dimensões Básicas de Análise das Organizações;
•	 Comportamento Organizacional;
•	 Cultura organizacional;
•	 Capital Humano;
•	 Sistema de Recursos Humanos;
•	 Recrutamento e seleção – conceitos, bases e técnicas;
•	 Práticas de Seleção;
•	 Descrição e Análise de Cargos;
•	 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
•	 Psicologia Organizacional e do Trabalho – constituição histórica, atuação clássica, área de 

conhecimento e campo de intervenção;
•	 Desenvolvimento da psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil;
•	 Inserção profissional do psicólogo em Organizações e no Trabalho;
•	 Avaliação Psicológica no Brasil: histórico, métodos e instrumentos;
•	 Orientação e Aconselhamento Psicológico nas Organizações;
•	 Código de Ética Profissional e Ética aplicada às relações de trabalho;
•	 Trabalho, subjetividade e saúde psíquica.
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 017/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 017/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 017/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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:_________________________________________________________



60 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 20 DE AGOSTO DE 2.013

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 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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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:_________________________________________________________

EDITAL Nº. 019/2013 - CONCURSO PÚBLICO
ATENDENTE

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição para 
o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso para 
o cargo de ATENDENTE. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem criados 
dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
Cargo: ATENDENTE
Número de Vagas: 06 (seis)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: R$ 
1.347,57 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 
horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo. 
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e alterações 
posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 
e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais legislações inerentes aos 
Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta 
e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios 
dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou 
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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 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:
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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 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. 
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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° 338/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ATENDENTE: Executar atividades de atendimento ao cliente e público em geral, dando suporte no esclarecimento 
de dúvidas, registro de reclamações, esclarecimento de serviços oferecidos, realização de pesquisas, prestação de 
suporte técnico, cobranças, entre outros auxílios e informações diversas, relacionadas com os serviços prestados 
à população. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. 
Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo 
acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações de 
razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas direta e 
inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética simples e 
ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e descontos simples 
e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 

Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, Editor de 
Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de busca.

Conhecimentos Gerais e Atualidades: Atualidades políticas, econômicas e sociais, ocorridas a partir de janeiro 
de 2013, divulgados nas mídias impressas e digitais; Cidadania; 

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 
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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.
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 
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de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de 
Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 17:00 
horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (18/09/2013).

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

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

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

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

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

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

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

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

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no 

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

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

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 10 (dez) questões;
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

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

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

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

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

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

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

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

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não 
participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso de boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
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; 
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e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, 
bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação 
e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 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 
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publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
– DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de declarações e 
documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 339/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES

 (Descrição sumária)
BIÓLOGO: Estudar e desenvolver pesquisas biológicas e inventariar biodiversidade em todas as fases do 
sistema de tratamento de esgoto. Manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. 
Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, realizando análises para acompanhamento de 
qualidade relacionado ao sistema de tratamento de esgoto. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e 
supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. 
Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo 
acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações de 
razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas direta 
e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética simples 
e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e descontos 
simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Funções: conceitos 
e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º grau; Noções de estatística: distribuição de frequência, médias, 
medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.

Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, Editor de 
Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de busca.

Conhecimentos Específicos: 

1. ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.1. Leis Ambientais para a Preservação dos Recursos Hídricos;
1.2. Legislação CONAMA 357/2005 – Qualidade da Água;
1.3. Legislação CONAMA 430/2011 – Padrões de emissão de efluentes.

2. MANEJO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS

3. VARIÁVEIS FISICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA: INFLUÊNCIAS NAS VARIÁVEIS BIOLÓGICAS
3.1. Luz e Temperatura da Água: suas influências no Metabolismo dos Sistemas Aquáticos Continentais 

Lóticos e Lênticos (Fotossíntese e Respiração);
3.2. Potencial hidrogeniônico (pH) e concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) na água: influências 

sobre os organismos aquáticos (limites e adaptações);
3.3. Ciclos Biogeoquímicos em sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
3.4. Concentração de nutrientes na água de sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos: 

influência na Condutividade Elétrica da água, na diversidade de algas aquáticas - microscópicas e 
macroscópicas – e sobre as macrófitas aquáticas;

3.5. Poluição orgânica nos sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos e eutrofização: consequências 
em curto, médio e longo prazo. 

4. EXPRESSÃO DAS VARIAÇÕES AMBIENTAIS: BIODIVERSIDADE EM SISTEMAS 
AQUÁTICOS CONTINENTAIS 
4.1. Eutrofização e Florações Algais: conseqüências;
4.2. Toxinas Algais (Cianobactérias);
4.3. Planejamento e técnicas específicas de amostragem em Limnologia (Ecologia Aquática): sistemas 

aquáticos continentais lóticos e lênticos plâncton e bentos;
4.4. Estereomicroscopia: análises qualitativa e quantitativa de macro e de microinvertebrados em 

ecossistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
4.5. Técnicas em Microscopia: análises qualitativa e quantitativa de microrganismos planctônicos de 

sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos (microalgas e cianobactérias).

5. USO DE CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE DE 
MICROALGAS (CIANOBACTÉRIAS E CLOROFÍCEAS)
5.1. Cianobactérias: unicelulares, coloniais e filamentosas;
5.2. Clorofíceas;
5.3. Euglenoficeas.

BIBLIOGRAFIA:
ESTEVES, F. de A. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro, RJ: Interciência/FINEP, 1988.
BICUDO, E. de M; BICUDO, D. de C. Amostragem em Limnologia. São Carlos, SP: RiMa, 2004.
FRANCESCHINI, I.M; BURLIGA, A.L.; REVIERS, B. De ; PRADO, J. F. ; RÉZIG, S.H. Algas: uma 
abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.

BOTKIN, D.B. ; KELLER, E.A. Ciência Ambiental: Terra, um planeta vivo. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2011. 
BICUDO, E. de M.; BICUDO, R. M. T. Algas das Águas Continentais Brasileiras. São Paulo, SP: Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências, 1970.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ________________________________, residente à R./Av. _________________________________
__________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso 
referente: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________. 
 Embasamento: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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
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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:_________________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO
CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Romulo Martins Carvalho, RG 478157885,  1º classificado,
Mariana Pires, RG 23796742, 2ª classificada,
Francisco José Lizardo, RG 224170193, 3º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 20, 21, 22, 23 e 26 de agosto de 2013,  para tratar de assunto 
relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 340/2012-DAE. O não 
comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de Controlador de 
Unidade, Reservação e Distribuição de Água I.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; (original 

e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental completo(original e 01 cópia)
Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 

atividade remunerada. (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim Bela 

Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 14 de agosto de 2013

CONCURSO PÚBLICO – PEDREIRO PADRÃO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Reginaldo Alves, RG 200552898, 3º classificado,
Marcio Aparecido Pereira, RG 271324867, 4º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 20, 21, 22, 23 e 26 de agosto de 2013,  para tratar de assunto 
relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2124/2012-DAE. O não 
comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de Pedreiro  Padrão.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; (original 

e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)

Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental 8ª série (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim Bela 

Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 14 de agosto de 2013

CONCURSO PÚBLICO 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Mauri Donizeti Gomes Ferreira, RG 180341649, 14º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 20, 21, 22, 23 e 26 de agosto de 2013,  para tratar de assunto 
relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 10895/2011-DAE. O não 
comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de Operador de Estação 
de Tratamento de Esgoto.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; (original 

e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo(original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim Bela 

Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 14 de agosto de 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI Nº 8.666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4132/2012 - DAE
Concorrência Pública n.º 01R2/2012 - DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
E INTIMAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRA RAZÕES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de tubulações interceptoras de esgotos no Rio 
Bauru Trecho - 2 e Córrego Água Comprida, nas margens direita e esquerda de ambos, compreendendo o 
emprego de equipamentos, fornecimento de todos os materiais excluindo aqueles que serão fornecidos pelo 
DAE e mão de obra necessários a completa execução, e em conformidade com o disposto no Projeto Executivo 
Anexo I do Edital.

A Comissão Especial de Processamento e Julgamento de Licitação - CEPJL:

Notifica os licitantes no certame epigrafado que as empresas abaixo relacionadas interpuseram recurso: 
•	 Construtora Passarelli Ltda
•	 Stemag Engenharia e Construções Ltda
•	 Goetze Lobato Engenharia Ltda 
•	 Rual Construções e Comércio Ltda
•	 J Nassif Engenharia Ltda
•	 Telar Engenharia e Comércio Ltda
•	 H Aidar Pavimentação e Obras Ltda 
•	 Melhor Forma Engenharia Ltda

Intima os licitantes do certame epigrafado, nos termos da cláusula décima oitava do edital, da abertuda de prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para querendo apresentem suas contra razões recursais, nos termos da lei n° 8.666/93.

Cientifica que os autos da concorrência pública encontra-se à disposição com a CEPJL para vista nos termos 
do edital.

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

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

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 
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

Publicação anual dos valores dos subsídios e remunerações dos cargos e empregos públicos, conforme 
artigo 39, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil – Exercício 2013.
Enquadramento de Pessoal Permanente da Empresa Municipal  de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru

Função Referência
Ajudante Geral R 03 A
Coletor de Lixo R 04 A
Coveiro R 04 A
Copeira (Extinto em vacância) R 04 A
Auxiliar de Manutenção (extinto em vacância) R 05 A
Lavador de Autos R 05 A
Operador de Motoserra R 05 A
Auxiliar de Serviços de Sinalização de Trânsito R 07 A
Orientador de Área Azul R 07 A
Telefonista (extinto em vacância) R 07 A
Vigia (extinto em vacância) R 07 A
Agente de Manutenção (extinto em vacância) R 08 A
Monitor de Transito (extinto em vacância) R 08 A
Auxiliar de Serviços Funerários R 08 A
Agente de Transporte R 09 A
Encanador R 09 A
Pedreiro R 09 A
Eletricista de Autos R 11 A
Eletricista Instalador R 11 A
Letrista (extinto em vacância) R 11 A
Soldador R 11 A
Mecânico de Autos R 12 A
Mecânico de Manutenção de Máquinas R 12 A
Motorista R 12 A
Motorista de Funerária (extinto em vacância) R 12 A
Agente de Serviços de Trânsito R 13 A
Inspetor de Trânsito (extinto em vacância) R 13 A
Operador de Máquinas R 13 A
Agente de Fiscalização de Trânsito R 14 A
Auxiliar de Administração R 14 A
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho R 14 A
Comprador (extinto em vacância) R 14 A

Função Referência
Digitador (extinto em vacância) R 14 A
Escriturário (extinto em vacância) R 14 A
Fiscal de Transporte R 14 A
Técnico em Eletrônica R 14 A
Técnico em Segurança do Trabalho R 14 A
Técnico em Processamento de Dados R 15 A
Topógrafo R 15 A
Coordenador Agrícola (extinto em vacância) R 16 A
Agente de Administração (extinto em vacância) R 17 A
Técnico em Administração (extinto em vacância) R 17 A
Coordenador Administrativo (extinto em vacância) R 18 A
Desenhista Projetista R 18 A
Analista de Sistemas R 19 A
Comunicador Social (extinto em vacância) R 19 A
Programador de Computador R 19 A
Secretária Executiva R 19 A
Assistente Social R 22 A
Contador R 22 A
Psicólogo R 22 A
Advogado R 23 A
Engenheiro R 23 A
Corregedor R 24 A
Médico do Trabalho R 24 A

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, o GABARITO da PROVA OBJETIVA do Processo Seletivo nº 
003/2013 “COLETOR DE LIXO”:
1-B  11-A  21-E
2-D  12-B  22-D
3-E  13-C  23-E
4-C  14-C  24-C
5-C  15-B  25-D
6-A  16-C  26-C
7-D  17-A  27-A
8-B  18-C  28-E
9-E  19-B  29-A
10-C  20-D  30-A

Bauru, 20 de agosto de 2013.
A Comissão Organizadora

EMDURB

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 26 de agosto de 2013 (segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-23604/13 08-23614/13 15-23623/13
02-23606/13 09-23615/13 16-23624/13
03-23607/13 10-23616/13 17-23625/13
04-23608/13 11-23618/13 18-23626/13
05-23609/13 12-23619/13 19-23627/13
06-23612/13 13-23621/13 20-23628/13
07-23613/13 14-23622/13 21-23630/13

22-23631/13 29-23638/13
23-23632/13 30-23639/13
24-23633/13 31-23640/13
25-23634/13 32-23641/13
26-23635/13 33-23642/13
27-23636/13 34-23643/13
28-23637/13 35-23644/13

Bauru, 20 de agosto de 2013.
Presidente da  JARI

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

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 4.207/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico nº 087/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Apontador de PAD ¾, afogador de PAD, tesoura para cortar PAD e aplicador para 
dispositivo de supressão “OB”, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 03/09/2013, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 03/09/2013, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 03/09/2013, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.510/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 088/2013 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Sal Grosso moído, destinado à produção de cloro para 
tratamento de água, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 03/09/2013, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 03/09/2013, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 03/09/2013, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompilio Moreno Vialogo
Pregoeiro Substituto: Fabrício Honorato Soares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.372/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico nº 089/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Polímero Catiônico de acrilamida, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 03/09/2013, até às 13:30 horas.
Abertura da Sessão: 03/09/2013, às 13:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 03/09/2013, às 14:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompilio Moreno Vialogo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13 MANOEL FERREIRA NETO 04/01/2009 31343
14 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 05/01/2009 31345
15 MAURO PINHEIRO NALINE 06/01/2009 31349
16 ERMELINDA LUIZ SANTOS 08/01/2009 31351
17 ALBIGAHIR CASTILHANO MORENO 12/01/2009 31355
18 FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS 12/01/2009 31356
19 JOSE VILSON DE ABREU 13/01/2009 31358
20 ZAIRA DE FATIMA RIBEIRO 13/01/2009 31360
21 EUNICE GOMES 13/01/2009 31362
22 EVA PEREIRA 14/01/2009 31363
23 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 16/01/2009 31370
24 CIBELE GOMES PEREIRA ESTEVO 16/01/2009 31371
25 CLEIDE REGINA GONZAGA DA CRUZ 18/01/2009 31373
26 MARIA IZABEL DOS SANTOS 19/01/2009 31374
27 CAROLINA GMES ANTUNES 20/01/2009 31377
28 IZIDORO LOPES VIEIRA 24/01/2009 31386
29 HENRIQUE LEÃO 24/01/2009 31387
30 ADIRSON DA SILVA 27/01/2009 31391
31 JOSE VIVALDO DOS SANTOS 29/01/2009 31392
32 THEREZINHA ROBERTO PLATA 01/02/2009 31394
33 WILSON FIDELIS DA SILVA 01/02/2009 31395
34 MARIA OLINDA ANASTACIO 01/02/2009 31396
35 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 04/02/2009 31402
36 APARECIDO JOSE TEIXEIRA 05/02/2009 31407
37 EMERCINA GARCIA 08/02/2009 31411
38 MERCEDES MORAIS MEDEIROS 08/02/2009 31413
39 JOSÉ BARBOSA DAS NEVES 10/02/2009 31418
40 MAURICIO ALESSANDRO PEREIRA 10/02/2009 31419
41 JOSÉ IGNACIO COSTA 11/02/2009 31422
42 KLEBER TOLEDO MARQUES 14/02/2009 31426
43 FLAVIO JOSÉ TAVARES 22/02/2009 31440
44 NAIR APARECIDA DA SILVA LUCINDO 23/02/2009 31444
45 VALDEMAR RAMOS 24/02/2009 31445
46 JOSE NUNES BUENO 25/02/2009 31447
47 GREICE GRAZIELE PRINCIPE TOBIAS 28/02/2009 31452
48 ANITA RODRIGUES 22/02/2009 31441
49 CLAUDEMIR VICENTE BENHO 28/02/2009 31453
50 DESCONHECIDO 03/03/2009 31457
51 DESCONHECIDO 04/03/2009 31458
52 ANTONIO JOSE DA SILVA 07/03/2009 31463
53 APARECIDO PREVELATO 09/03/2009 31466
54 ELIAS GALDINO DOS SANTOS 10/03/2009 31472
55 ALCIDES BERNARDO DA SILVA 13/03/2009 31476
56 LIBERATO MARANGONI 13/03/2009 31477
57 OSVALDO MARÇAL 14/03/2009 31478
58 CLEIDE APARECIDA DE MOURA 16/03/2009 31483
59 JOAQUINA PEREIRA BEZERRA FERREIRA 16/03/2009 31485
60 BATISTINA CANDIDO DE SOUZA 16/03/2009 31486
61 MERCEDES RIBEIRO DO PRADO 18/03/2009 31489
62 CLAUDEMIR ROMÃO 18/03/2009 31491
63 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 19/03/2009 31492
64 MARLENE ANASTÁCIO ALBRECHI 19/03/2009 31493
65 TIAGO EUGÊNIO CARDOSO DA CUNHA 21/03/2009 31495
66 ARACI FERNANDES DOS SANTOS 21/03/2009 31502
67 ONOFRE PAULINO 24/03/2009 31508
68 PAULO BRETAS DOUSSEAU 24/03/2009 31510
69 GERSON BRAGANTE 28/03/2009 31518
70 IRACI FAGUNTES 28/03/2009 31520
71 ISABEL MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA 30/03/2009 31525
72 SEBASTIÃO DONIZETE FURLAN 02/04/2009 31528
73 JOÃO GUALBERTO BARRETO DA SILVA 03/04/2009 31529
74 NATIVO PEREIRA DA SILVA 06/04/2009 31535
75 GILBERTO PEDRO 10/04/2009 31540
76 EURICO MARQUES 10/04/2009 31542
77 NELSON TEIXEIRA 13/04/2009 31549
78 BRUNO SABINO MESSIAS 15/04/2009 31553
79 ANDERSON WILLIAM SABINO MESSIAS 15/04/2009 31554
80 ALDENORA DE MELO 16/04/2009 31560
81 LAURENTINO SANCHES GIMENES 16/04/2009 31561
82 JOÃO FERREIRA DE SOUZA 16/04/2009 31562
83 JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO 18/04/2009 31566
84 SUELI APARECIDA FERRAZ 19/04/2009 31570
85 MARIA MALDONADO GONÇALVES 23/04/2009 31578
86 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 25/04/2009 31581
87 JOEL VIEIRA DOS SANTOS 05/05/2009 31600
88 JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA 25/06/2009 31667
89 REGINA ESTELA REBELLO 28/06/2009 31672
90 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 28/06/2009 31674
91 SOLANGE FATIMA DE SOUZA SILVA 03/07/2009 31674
92 MADENUZA ANGELICA RAMALHO 04/07/2009 31682
93 DOMINGOS CUZINATO 04/07/2009 31683

94 FRANCISCA APARECIDA PINHEIRO 
RODRIGUES 05/07/2009 31685

95 JOSUÉ DE SOUZA 02/01/2010 31935
96 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 03/01/2010 31936
97 ROSA MARIA DE SOUZA FRAGA 03/01/2010 31937
98 NELSON LAZARINE DE BRITO 04/01/2010 31940
99 CÍCERO BARBOSA 04/01/2010 31941
100 JURANDIR MARÇAL 05/01/2010 31942
101 MARTHA ANANIAS 08/01/2010 31947
102 ARMELINDA DE SOUZA RAMOS 10/01/2010 31948
103 REGINA DA SILVA 12/01/2010 31952
104 FLAVIO BERNARDO MARTINS DE OLIVEIRA 12/01/2010 31953
105 EMERITA DE ABREU COSTA 13/01/2010 31954

106 NATIMORTO – PAI: ADÃO DIAS DO PRADO
MÃE: ROSILEI AP. DA SILVA PRADO 01/02/2010 31980

107 MEMBROS – HOSP. BASE 02/02/2010 31981

108 NATIMORTO – MÃE: ELIANA ZAIRA NUNES 
PEREIRA 05/02/2010 31986

109 NATIMORTO – MÃE: DAYANE FERREIRA 
POLICAR 04/03/2010 32028

110 FELIPE PEREIRA LOPES 04/03/2010 32029

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público dará 
prosseguimento no informado acima.

RUBENS SÉRGIO TRENTINI DUQUE
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Bauru 12/08/2013

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013
Processo nº  3761/2013  -  Pregão Registro de Preços nº 019/2013
Contratante: EMDURB. Contratada: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: Eventual publicação – 1.700 cm/coluna em jornal de grande circulação local. Previsão para 12 
(doze) meses.
Valor  centimetro/coluna R$ 3,30 (três reais e trinta centavos).
Valor total estimado: R$ 5.610,00  (cinco mil seiscentos e dez reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente a prestação dos serviços (publicações).
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 19 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES 
LTDA.
Objeto: Eventual fornecimento de: Item 05 - 6.000 litros de Aditivo reagente para diesel S-10 (Arla 32), 
em embalagens de 20 litros;
Previsão para 12 (doze) meses.
Valor Unitário do item: 05: R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos);
Valor total estimado do item: 05 – R$ 21.120,00 (vinte e um mil e cento e vinte reais);
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 19 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012
Processo nº: 2866/2012 – Pregão Presencial nº 010/2012
Contratante: EMDURB – Contratada: TELEFONICA 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 cláusula 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, 20 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 3621/13  -  Pregão Registro de Preços nº 016/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que transcorrido o prazo recursal e julgamento dos 
recursos interpostos pelas empresas WL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. ME e  RA CONFECÇÕES 
E UNIFORMES LTDA, restou a seguinte  classificação: para a empresa WL INDÚSTRIA E COMERCIO 
LTDA. ME. o item 01; para a Empresa DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
E FERRAMENTAS LTDA., os itens 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 20 e 21; para a Empresa AZ COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME., os itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 17, 18, 25, 27, 29, 
30 e 33, para a Empresa V.C.M. THEODORO EPP., os itens 16, 19, 22, 26, 28 e 31, e para a Empresa 
CANDIDO E CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP., os itens 23 e 24, visto que os valores apresentados 
estão na média orçada pela Administração. Com relação ao item 32 este restou fracassado. A Pregoeira 
resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras.
Objeto: Eventual aquisição de:

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAM. QUANT. Valor
Unitário

Valor 
Total

01

Botina cano curto (Padrão “PM”), 
confecionada em couro “vaqueta” 
preta, cano almofadado, forrada 
com tecido antimicrobiano, 
sem biqueira, com fechamento 
amarrar com 8 (oito) a 10 (dez) 
ilhoses para cadarço, palmilha 
de construção montada no 
sistema strobel, com palmilha de 
limpeza em EVA 4mm, solado 
de poliuretano, bidensidade com 
injeção direta no cabedal, com 
salto. Com C.A.

pares 36 005

34,90 3.175,90

pares 37 008
pares 38 010
pares 39 012
pares 40 015
pares 41 015
pares 42 012
pares 43 006
pares 44 005
pares 45 003
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02

Calça anti-corte para operador 
de motosserra, confeccionada 
em tecido 100% poliéster (tecido 
externo), proteção interna de 8 
(oito) camadas de tecido e alta 
tenacidade, protegendo membros 
inferiores da virilha ao tornozelo, 
com cordão na barra para melhor 
fixação e ajuste, bolso na parte 
traseira e com lapela. Com C.A.

un. G 005

77,90 1.947,50
un. GG 010

un. EGG 010

03

Camisa florestal para operador 
motosserra, manga longa, 
confeccionada em tecido 100% 
poliéster (tecido externo), em 
poliéster no tórax e nas mangas 
e forro em tecido 100% poliéster, 
bolso frontal. Com C.A.

un. G 003

43,20 648,00un. GG 006

un. EGG 006

04

Luva de borracha para altatensão 
500 Volts, acompanhadas 
de luvas de vaquetas para 
sobreposição com fivelas no 
dorso para ajuste, pulso 15 cm, 
ambas com C.A.

pares único 010 190,00 1.900,00

05

Cinto de segurança eletricista 
em couro, 9 cm de largura, 
almofadado internamente, com 
fivelas que permitam ajuste ao 
corpo, 2 (duas) argolas fixas aço 
forjado, porta ferramentas com 
4 (quatro) orifícios, talabarte 
em fita vulcanizada, 2 (dois) 
mosquetões com trava dupla. 
Com C.A.

un. único 005 152,00 760,00

06 Filtro número 12 para máscara de 
soldador. Com C.A. un. nº 12 005 0,70 3,50

07 Filtro número 6, para óculos de 
soldador. Com C.A. un nº 06 005 0,85 4,25

08

Óculos acrílico de 
“Sobreposição”, contra impacto 
com proteção nas laterais, 
“Panorâmico”, Com C. A

un. único 020 3,00 60,00

09

Óculos de segurança para 
soldador, armação tipo “Concha”, 
em poliestireno, com elástico 
de retenção e dispositivo de 
interligação, lentes na tonalidade 
número 6 (seis) e diâmetro 
50mm. Com C.A.

un. único 005 6,90 34,50

10 Óculos de segurança contra 
impacto “Fumê”. Com C.A. un. único 300 1,70 510,00

11

Respirador semi-facial com 1 
(um) filtro de carvão ativado, 
acompanhado de mais 1 (um)  
filtro reserva. Com C.A

un. único 050 35,50 1.775,00

12 Avental de raspa de couro, com 
1,20 mts, sem emenda. Com C.A. un. único 050 11,70 585,00

13

Protetor auricular tipo “Plug” 
confeccionado em silicone 
medicinal, com cordão unindo os 
2 (dois) plugues. Com C.A.

un. único 300 0,72 216,00

14 Cinto de segurança tipo 
“Paraquedista”. Com C.A. un. único 005 31,30 156,50

15

Macacão aplicação herbicida, 
confeccionado em tecido 
100% algodão, com produto 
hidrorrepelentes, com boné tipo 
“Touca Árabe”, fechamento 
frontal com velcro, com protetor 
facial, emborrachado com resinas 
acrílicas e biodegradáveis, 
impermeáveis do joelho para 
baixo. Com CA

un. GG 020

33,80 1.352,00

un. EGG 020

16
Luva de látex amarelo, 
internamente aveludada e 
antiderrapante. Com C.A.

pares M 300
1,65 825,00

pares G 200

17 Máscara descartável para poeira. 
Com C.A. un. único 1.200 0,65 780,00

18

Luva de segurança modelo “5 
(cinco) dedos” confeccionada em 
100% couro de vaqueta na cor 
natural, com punho. Com C.A.

pares único 500 8,80 4.400,00

19

Luva de segurança, 5 dedos, 
confeccionada em suporte textil 100% 
algodão e revestimento em PVC, 
espessura 1,6mm, com punho liso e 
mão antideslizante, tamanho 24 cm de 
punho. Com C.A.

pares único 020 5,40 108,00

20

Capacete ½ (meia) aba com proteção 
auricular tipo concha e proteção facial 
acoplado em acrílico de 25 (vinte 
e cinco) cm, com 2 (duas) viseiras 
reservas. Com C.A

un. único 100 84,80 8.480,00

21 Creme protetor solar manipulado FPS 
30, com neutracolor. quilo 080 70,40 5.632,00

22

Luva confeccionada com suporte textil 
100% algodão, com banho nitrílico na 
palma, dorso e dedos com elástico no 
punho. Com C.A.

pares G 12.000 3,40 40.800,00

23

Tênis de segurança preto, bidensidade, 
solado “Anabela”, confeccionado em 
couro “vaqueta” na espessura de 1,8 
a 2,0 mm, com cadarço, colarinho 
acolchoado e palmilha de conforto 
com tratamento antibactéria em EVA 
2mm. Com C.A. 

pares 36 040

36,30 51.183,00

pares 37 080
pares 38 100
pares 39 200
pares 40 350
pares 41 350
pares 42 200
pares 43 040
pares 44 030
pares 45 020

24

Botina de segurança com elástico 
lateral recoberto, confeccionada em 
vaqueta preta na espessura de 1,8 a 
2mm, sem componentes metálicos, 
sem biqueira, com dorso almofadado, 
solado antiderrapante de  poliuretano, 
bidensidade com injeção cabedal, 
com salto, palmilha de conforto com 
tratamento antibactéria em EVA 2 
(dois) mm. Com C.A.

pares 36 020

31,70 38.357,00

pares 37 040
pares 38 100
pares 39 200
pares 40 300
pares 41 300
pares 42 150
pares 43 050
pares 44 040
pares 45 010

25 Bota de PVC, cor preta, cano médio 
(25 cm), forrada. Com C.A.

pares 36 005

18,10 1.484,20

pares 37 010
pares 38 010
pares 39 010
pares 40 015
pares 41 011
pares 42 008
pares 43 005
pares 44 005
pares 45 003

26 Capa de chuva em trevira, forrada, na 
cor amarela. Com C.A.

un. M 050

10,60 4.240,00un. G 100
un. GG 150
un. EGG 100

27 Mangote de raspa de couro. Com C.A. un. único 100 8,10 810,00

28 Luva de raspa de couro, punho médio. 
Com C.A. pares único 200 4,60 920,00

29
Perneira tipo “escudeira” em PVC ou 
Vinil com fechamento em velcro. Com 
C.A.

pares único 100 12,00 1.200,00

30
Conjunto de proteção de chuva (blusa 
com capuz e calça) em PVC, cor 
amarela. Com C.A.

Conj. M 050

18,70 7.480,00Conj. G 100
Conj. GG 150
Conj. EGG 100

31
Mascara de solda com escurecimento 
automático de 9 a 13, com regulagem 
e garantia de 1 (um) ano. Com C.A

un. único 003 215,00 645,00

32

Conjunto com C.A., confeccionado 
em tecido  unicompany ou texion, cor 
caqui, com faixas refletivas, 100% 
algodão com gramatura de 290/294 
g/m2, com construção tipo sarja, com 
tratamento retardante a chamas em 
pyrovatex ou outro tipo de produto 
químico que proporcione a mesma 
condição de resistência. Composto de:
Calça de elástico total com cordão de 
marrar, com 2 (dois) bolsos frontais e 
2 (dois) bolsos na traseira, com fitas 
refletivas nas pernas.
Camisa com gola tipo esporte, com 
botão de pressão não metálico, 
abertura frontal, com mangas e 
punhos americano, fechados por 
botão de pressão não metálico, com 
fitas refletivas na altura dos ombros e 
costas.

Conj. P 002

FRACASSADO

Conj. M 004

Conj. G 006

Conj. GG 004

Conj. EGG 002

33 Filtro número 10 para máscara de 
soldador. Com C.A. un. único 005 0,85 4,25

Valor total dos itens R$ 180.476,60
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Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 20 de agosto de 2013.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 3874/13  -  Pregão Registro de Preço nº  020/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado à empresa BANDOLIN 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto:  Fornecimento estimado de 30.000 (trinta mil) unidades de refeições (marmitex) aos funcionários 
da EMDURB.
Previsão para 12 (doze) meses.
Valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos).
Total Estimado: R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais).
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao fornecimento do marmitex.
Bauru, 20 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 4573/13  -  Pregão Presencial nº 014/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado à empresa 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: Prestação de serviço de seguro de veículos, para viaturas de propriedade da EMDURB,  
conforme especificações abaixo descritas:
VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS

Item Viatura 
Número Descrição do Objeto/ Veículo Ano Placa/ Chassi

1 89 Seguro total com franquia reduzida - Corsa 
Hatch/Maxx 2010 EKT-8696

9BGXH68POAC186936

2 93 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9541

9BWAA05W9AP076197

3 94 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9542

9BWAA05W2AP076199

4 95 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9543

9BWAA05W6AP076321

5 96 Seguro total com franquia reduzida - V/W 
Gol 1.0 G IV 2010 EKT-9544

9BWAA05W5AP076357

6 97 Seguro total com franquia reduzida - Ford/ 
Courier L 2010 EKT-9521

9BFZC52P1AB894320

7 98 Seguro total com franquia reduzida - Ford/ 
Courier L 2010 EKT-9522

9BFZC52P1AB894334

8 I4111 Seguro total com franquia reduzida - 
Chevrolet/Classic 1.0 2010 EKT-9545

9BGSA1910AB240805

9 I4112 Seguro total com franquia reduzida - 
Chevrolet/Classic 1.0 2010 EKT-9546

9BGSA1910AB240865

10 115 Seguro de terceiros com franquia reduzida - 
VW Delivery 5.140E , mod. 2012 2011 FDK-0832   

9531932PXCR232669

11 116 Seguro de terceiros com franquia reduzida - 
VW Delivery 5.140E , mod. 2012 2011 FDK-0834   

9531932P5CR232031

12 117
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
-  modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0871
93ZC42C01D8440293

13 118
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0872  
93ZC42C01D8440849

14 119
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0873   
93ZC42C01D8440402

15 120
Seguro de terceiros com franquia reduzida 
- modelo daily 45S17 CS EE 3750, modelo 
2013

2012 FDK-0874   
93ZC42C01D8440316

Previsão para 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Condições de Pagamento: 06 (seis) parcelas mensais.
Bauru, 20 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 043/12
Processo nº 5311/12    -    Pregão Registro de Preços nº 031/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  ALVORADA COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 
LTDA. - ME
Objeto: Eventual  prestação de serviço de recauchutagem de pneus, conforme abaixo. Previsão para 12 
(doze) meses.

Item Qte Un. Descrição V. Un. V. Total

01 100 M.O.

Recauchutagem/ Recapagem de Pneus 1000 x 
20. Ressolagem de pneus tipo banda borrachuda, 
observando que os sulcos dos pneus deverão ter 
profundidade mínima de 15 mm.

243,00 24.300,00

02 130 M.O.

Recauchutagem Pneu 275/80 R 22,5. Ressolagem 
de pneus com profundidade do sulco mínima de 
15 mm, onde serão ressolados metade mod. XZA 
e metade mod. XZE

274,00 35.620,00

VALOR TOTAL R$ 59.920,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação de serviços.
Assinatura: 05/11/12
Bauru, 20 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/13
Processo nº  1685/13 - Pregão Registro de Preços nº 011/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA.
Objeto: Realização de exames complementares de diagnósticos médicos, conforme quadro abaixo:

LOTE 01

Item Quantidade 
Estimada Un. Descrição Valor 

Unitário
Valor
Total

01 700 M.O. Exame Colesterol R$ 2,54 R$ 1.778,00
02 700 M.O. Exame Glicemia R$ 2,54 R$ 1.778,00
03 700 M.O. Exame HDL – Colesterol R$ 5,45 R$ 3.815,00
04 700 M.O. Exame Hemograma R$ 5,45 R$ 3.815,00
05 700 M.O. LDL – Colesterol R$ 7,26 R$ 5.082,00
06 700 M.O. Exame Parasitológico de fezes R$ 3,63 R$ 2.541,00
07 050 M.O. Exame tempo de coagulação – T.C. R$ 1,86 R$ 93,00
08 050 M.O. Exame tempo de sangramento – T.S. R$ 1,86 R$ 93,00
09 700 M.O. Exame Triglicérides R$ 3,63 R$ 2.541,00
10 700 M.O. Exame de Urina I R$ 3,63 R$ 2.541,00
11 050 M.O. Exame laboratorial Baar no escarro R$ 5,46 R$ 273,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 24.350,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos exames.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 22/05/2013
Bauru, 20 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/13
Processo nº  1685/13 - Pregão Registro de Preços nº 011/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
LTDA.
Objeto: Realização de exames complementares de diagnósticos médicos, conforme quadro abaixo:

LOTE 02

Item Quantidade 
Estimada Un. Descrição Valor 

Unitário
Valor
Total

01 050 M.O. Exame Raio X de tórax com laudo 22,54 1.127,00

02 250 M.O. Exame E.C.G. – Eletrocardiograma 
com laudo 19,36 4.840,00

04 250 M.O. Exame Audiometria Tonal com laudo 11,32 2.830,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 8.797,00

Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos exames.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 22/05/2013
Bauru, 20 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 041/12
Processo nº 5592/12    -    Pregão Registro de Preços nº 032/12
Contratante: EMDURB. Contratada: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA.
Objeto: Eventual aquisiçaõ de pneus novos, conforme quadro abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

01 40 un. Pneu 1000 x 20 
borrachudo traseiro Vikrant – Star lug 761,00 30.440,00

03 30 un. Pneu 175/65 R 14 Leão - LMA18 159,90 4.797,00

05 04 un. Pneu 275/21 45 R 
dianteiro Rinaldi-WH21 161,20 644,80

06 03 un. Pneu 4.10/ 1860 R Technic-TC9 135,00 405,00

10 04 un. Pneu radial 195 x 65 
x 15

Aderenza-
ADZA66 209,90 839,60

13 50 un. Pneu 185 R 14 C s/ 
câmara Linglong-LMC5 204,00 10.200,00

17 12 un. Pneu 18 – 4/15 – 34 
traseiro trator Treadura-R1 2.000,00 24.000,00

19 04 un. Pneu 17,5 x 25 – 12 
PR (Maq. Case 521 D) Power Stone-L2 1.879,00 7.516,00

20 15 un. Pneu 600 - 100/17 
(Dianteiro Honda Biz) Technic-LION 49,90 748,50

21 15 un.
Pneu 80 - 100/14 
(Traseiro – Honda 
Biz)

Technic-LION 63,90 958,50
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22 30 un. Pneu 3.25 - 8 (carriola) Cargo-AD02 17,90 537,00

23 02 un. Pneu 14.9-28 TM 95 
traseiro trator Treadura-R1 1.192,00 2.384,00

24 16 un. Pneu 225/75 R16 Goodride-SU307 359,90 5.758,40
25 08 un. Pneu 215/75 R17,5 Linglong-LLF86 534,80 4.278,40
26 03 un. Pneu 185/60 R14 82H Rotalha-F108 160,00 480,00

27 12 un. Pneu 12x16,5 NHS 
(008020142) Rich Stone-R4 559,90 6.718,80

Valor Total R$ 100.706,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 01/11/12
Bauru, 20 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 040/12
Processo nº 5592/12    -    Pregão Registro de Preços nº 032/12
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Objeto: Eventual aquisiçaõ de pneus novos, conforme quadro abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

04 04 un. Pneu 215/ 80 R/ 16 
1075 MS s/ câmara

GY KELLY 
SAFARI 296,00 1.184,00

09 24 un. Pneu radial 165 x 70 
x 13 GY KELLY 118,00 2.832,00

16 36 un. Pneu 175/70 R13 GY KELLY 118,00 4.248,00

18 60 un. Pneu radial 275/80 – 
R22.5

GY STEEL 
AGS 889,00 53.340,00

28 05 un. Pneu 5.00-8 MAGGION 
MVI 210,00 1.050,00

Valor Total    R$ 62.654,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 01/11/12
Bauru, 20 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 042/12
Processo nº 5592/12    -    Pregão Registro de Preços nº 032/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
Objeto: Eventual aquisiçaõ de pneus novos, conforme quadro abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

02 40 un. Pneu 1000 x 20 liso 
dianteiro Pirelli – CT 65 704,00 28.160,00

07 04 un. Pneu 750 x 16 liso 
dianteiro Pirelli – CT 52 310,00 1.240,00

08 02 un. Pneu dianteiro trator 
7.50-16 Pirelli – RA 45 261,00 522,00

11 08 un. Pneu trator 7.50-18 Pirelli – RA 45 261,00 2.088,00
Valor Total R$ 32.010,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 01/11/12
Bauru, 20 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.

RECADASTRAMENTO ANUAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FUNPREV – 
EXERCÍCIO - 2013.
PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
HORÁRIO: DAS 8:00 ÀS 11:30 H E DAS 13H00 ÀS 16:30 H
LOCAL: RIO BRANCO 19-31 – ALTOS DA CIDADE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO: 
- RG/CPF/HOLERITH E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO.
- DEPENDENTES MENORES DE 21 ANOS:
-  RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
OBS: 1-Destacamos que, o não comparecimento ao recadastramento anual em epígrafe, implicará na 
suspensão dos benefícios: Pagamento e Vale-compra;
2 - O aposentado ou pensionista “ACAMADO (A)” deverá comunicar a FUNPREV pelo telefone (14) 
3223-7071- Ramal 242 que as Assistentes Sociais vão até o local. 

SERVIÇO SOCIAL

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Cleide Amelia Zequi Marques 28.076 12/08/13 02 13/08/13
Helio Garcia de Freitas 100.797 30/07/13 90 27/10/13
Elsio Liberato de Faria 101.504 08/08/13 15 22/08/13
Renato Alvares Queiroz 29.699 28/07/13 75 10/10/13
Francisco Ferreira de Lima 25.200 26/07/13 11 05/08/13
Maria da Penha Gomes Serrano 27.567 12/08/13 30 10/09/13

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:
Fernanda Donizete Puci Secretaria de Saúde 10/08/13
Cleide Amelia Zequi Marques Secretaria de Saúde 14/08/13
Elsio Liberato de Faria DAE 23/08/13
Francisco Ferreira de Lima Vigilância 06/08/13
Maria da Penha Gomes Serrano Secretaria de Educação 11/09/13

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:

Processo Nome Assunto

1741/2013 Fabiane do Carmo Minorello Inclusão de dependente e concessão de salário 
maternidade

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias 
Municipais e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru.

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.


