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LEIS MUNICIPAIS
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

LEI N° 6.397, DE 08 DE AGOSTO DE 2.013
P. 22.300/12 Institui o Estatuto da Fundação Estatal Regional de Saúde (da Região de Bauru).
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Estatuto da Fundação Estatal Regional de Saúde (da Região de 

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

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE

(DA REGIÃO DE BAURU)
CAPÍTULO I

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

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

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

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

Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º A FUNDAÇÃO poderá, ainda, desenvolver atividades de fomento e 

desenvolvimento de ensino, pesquisa e educação permanente em saúde 
junto ao Poder Público e à iniciativa privada, mediante aprovação do 
Conselho Curador.

§ 2º As ações e os serviços de saúde mencionados no caput serão 
desenvolvidos de maneira sistêmica e integrarão uma rede regionalizada 
e hierarquizada em nível de complexidade crescente do SUS na região 
de saúde de Bauru, da qual a FUNDAÇÃO é parte integrante, devendo 
observar todos seus princípios e diretrizes, em especial, a fiscalização 
e o acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde de cada ente 
instituidor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de saúde dos municípios instituidores em consonância com os 
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objetivos fixados em seus atos constitutivos;
II –  à prestação de informações administrativas, operacionais e 

financeiras;
III –  aos limites e critérios definidos pelo Conselho Curador em 

relação às despesas com pessoal, e;
IV –  ao desempenho qualitativo e quantitativo de suas atividades.

Art. 7º  O Conselho Curador é o órgão superior de direção, controle e fiscalização 
e constituir-se-á por 11 (onze) membros titulares, sendo:
I –  o Secretário Municipal da Saúde de cada ente instituidor, 

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

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

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

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

§ 1º O Conselho Curador será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde 
de maior índice demográfico.

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

§ 3º  A cada membro titular corresponderá um suplente indicado pelo mesmo 
processo previsto no caput deste artigo. 

§ 4º  É obrigatória a participação da Diretoria Executiva nas reuniões do 
Conselho Curador quando devidamente convocada, sem direito a voto.  

§ 5º  Os membros do Conselho Curador exercerão suas atribuições de forma 
não remunerada.

§ 6º  Enquanto não for constituído o quadro funcional da FUNDAÇÃO, cuja 
representação no Conselho Curador está prevista no inciso II deste artigo, 
todas as deliberações serão tomadas pelos demais membros do Conselho 
Curador.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5º  O Presidente do Conselho terá, no caso de empate nas deliberações em 

duas votações seguidas, voto de desempate, devendo julgar-se impedido 
de exercer o seu direito de voto simples ou de qualidade sempre que o 
tema em deliberação for o contrato de gestão.

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

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

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

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

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

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

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

eventual extinção deverá ser aprovada pela Câmara 
Municipal de Bauru;

III -  aprovar e reformar o Regimento Interno, que disporá 
sobre os assuntos de interesse da FUNDAÇÃO e, 
especialmente, do sistema de gestão do trabalho;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica na área específica e contratado mediante concurso 
público;

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

indicação dos Secretários Municipais de Saúde dos Instituidores em 
consenso.

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

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

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

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

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

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

nos termos deste Estatuto e segundo as diretrizes e os critérios 
fixados no programa plurianual e anual e no contrato de gestão 
da FUNDAÇÃO;

II -  gerir a FUNDAÇÃO, coordenar, supervisionar e controlar os 
serviços que integrarem sua estrutura;

III -  gerir a prestação dos serviços contratados, em consonância 
com as metas de desempenho e atividades fixadas no Contrato 
de Gestão celebrado entre a FUNDAÇÃO e o seus Instituidores 
e constante no Plano Operativo;

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

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

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

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

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

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

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

diretrizes e as deliberações do Conselho Curador;

VIII –  Propor, para posterior deliberação do Conselho Curador, a 
criação de assessorias, coordenações, núcleos e outros órgãos, 
de natureza permanente ou temporária, sempre de acordo com 
a estrutura organizacional da FUNDAÇÃO.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
DO DIRETOR GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

VI –  elaborar a proposta do contrato de gestão para discussão e 
aprovação na Diretoria Executiva e posterior encaminhamento 
ao Conselho Curador;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII –  Gerir as ações e contratos relativos a investimento, 
desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e serviços da 
FUNDAÇÃO;

IX –  Gerir convênios e contratos celebrados com os entes 
federativos que se relacionam com a FUNDAÇÃO;

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

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

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

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

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

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

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

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

XV –  Auxiliar na elaboração do Regimento Interno.
CAPÍTULO VII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DO PESSOAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO X
DAS RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO

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

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

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

Art. 25 Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros 
administradores, salvo se com eles forem coniventes, se negligenciarem 
na fiscalização ou se, deles tendo conhecimento, deixarem de agir para 
impedir essa prática.

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

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

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

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

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

injustificado, dos contratos de gestão.
CAPÍTULO XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de ensino, pesquisa e desenvolvimento científico; 



6 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE AGOSTO DE 2.013

V -  As rendas de aplicações de valores patrimoniais, operações de 
crédito, aplicações financeiras nos investimentos e cadernetas 
de poupança, vedadas as aplicações de risco e as de taxa de 
rendimento não conhecível previamente para as aplicações por 
prazo superior a trinta dias.

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XII
DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

VI –  penalidades aplicáveis aos contratados em caso de 

descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas 
no contrato de gestão;

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

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

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

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

CAPÍTULO XIII
DO REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

II -  Demonstração da evolução do patrimônio líquido da 
FUNDAÇÃO;

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

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

pactuadas no contrato de gestão;
b)  indicadores de qualidade dos serviços e os resultados 

alcançados, de acordo com as metas pactuadas;
c)  balanços financeiros, patrimoniais, orçamentários e 

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

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

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

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

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

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

Parágrafo único. Quando a natureza do fato exigir, o Conselho Curador ou a Diretoria 
Executiva, conforme a respectiva competência, adotará procedimentos 
regulares para apuração e comprovação da violação de dever estatutário 



7DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE AGOSTO DE 2.013

e de eventual dano ou prejuízo dela decorrente, garantindo-se ao 
responsável pela ação ou omissão o direito de ampla defesa, na forma da 
lei. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 44 É vedada a participação da FUNDAÇÃO em atividade ou movimento 
político-partidário.

Art. 45 O presente Estatuto deverá ainda ser objeto de Escritura Pública lavrada 
no Tabelião competente, devendo ser registrado no Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas, situado no Município de Bauru.

DECRETO Nº 12.221, DE 12 DE AGOSTO DE 2.013
Suplementa recursos no orçamento vigente.

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

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

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 1.036.900,00 
(um milhão, trinta e seis mil e novecentos reais) conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
209 3.3.90.30 300.049 05 80.000,00 Secretaria de Saúde
208 3.3.90.30 310.000 01 25.000,00 Secretaria de Saúde
285 3.3.90.30 300.092 05 10.000,00 Secretaria de Saúde
491 3.3.90.30 100.004 03 1.900,00 Secretaria do Meio Ambiente
123 3.3.90.39 200.003 05 920.000,00 Secretaria da Educação

DECRETOS MUNICIPAIS

Art. 2º As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:
I – Anulações orçamentárias:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
217 3.3.90.39 300.049 05 80.000,00 Secretaria de Saúde
215 3.3.90.39 310.000 01 25.000,00 Secretaria de Saúde
287 3.3.90.32 300.092 05 10.000,00 Secretaria de Saúde
492 3.3.90.39 100.004 03   1.900,00 Secretaria do Meio Ambiente

II – Excesso de arrecadação apurado até o período no valor de R$ 920.000,00 
(novecentos e vinte mil reais)

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 12 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.225, 15 DE AGOSTO DE 2.013
Designa substituto para responder pela Chefia de Gabinete nos afastamentos e impedimentos legais do 
Chefe de Gabinete.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica designada a servidora MARA SILVIA CERQUETANI, para responder pela 

Chefia de Gabinete, em substituição a servidora TALITA RAFAELA MALDONADO 
NUZZI, designada pelo Decreto nº 12.054, de 01 de fevereiro de 2.013, nos 
afastamentos e impedimentos legais do Chefe de Gabinete do Prefeito. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 15 de agosto de 2.013. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.227, DE 19 DE AGOSTO DE 2.013
P. 54.429/12 Altera o Decreto nº 11.875, de 21 de junho de 2.012, que designa membros titulares 
e suplentes para compor o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração da Educação 
(CIPARE).

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

D E C R E T A
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 11.875, de 21 de junho de 2.012, passa a ter a seguinte 

redação:
 (...)
 REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E 

FINANÇAS:
 - Titular: Sérgio Ricardo Correa Alberto
 - Suplente: Everson Demarchi
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 19 de agosto de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
VERA MARIZA REGINO CASÉRIO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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CONTRATO Nº 7.047/13 - PROCESSO Nº 12.432/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: INTER TELECOM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua 
proposta anexada ao Processo Administrativo nº 12.432/13, a prestar ao CONTRATANTE, os serviços de 
MANUTENÇÃO NOS APARELHOS E NAS REDES METROPOLITANA DE DADOS DO MUNICÍPIO, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO COM MONITORAMENTO, 
melhor descritos nos anexos I e IX do Edital nº 110/13. - PRAZO: 24 meses – VALOR TOTAL: R$ 
648.964,80 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 031/13 – PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 
07/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6.073/10 - PROCESSO Nº 48.477/09 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA JORNAL DA CIDADE 
DE BAURU LTDA - OBJETO: Em razão da necessidade na continuidade nos serviços de impressão 
de 2.500 (dois mil e quinhentos) exemplares por tiragem e distribuição em 66 (sessenta e seis) pontos do 
Diário Oficial do Município, conforme justificativas constantes no Processo Administrativo nº 48.477/09, 
as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 1.2 
da cláusula primeira passa a ter a seguinte redação:“1.2. O presente contrato vigorará por 48 (quarenta e 
oito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto no inciso II do art. 
57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, caso haja interesse das partes contratantes.” Por 
via de consequência, as partes resolvem alterar a Cláusula Segunda, item 2.1 do contrato para acrescer 
o valor de R$ 139.954,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), passando o 
valor total estimado do contrato de R$ 419.862,00 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais), para R$ 559.816,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais), razão 
pela qual o item 2.1 da cláusula segunda do contrato original passa a ter a seguinte redação: “2.1. O 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira o valor total anual 
estimado de R$ 559.816,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais), que serão 
suportadas pelas dotações orçamentárias Ficha 38 – Elemento: 39 - Sub-Elemento: 69 – Área de Atuação: 
101 – Vínculo: 01 – Centro de Custo:123 – Destinação de Recurso: 0.1.00 – Fonte de Recurso: 01 – 
Aplicação: 110.00 da Secretaria Municipal da Administração; Ficha 58 – Elemento: 39 - Sub-Elemento:69 
– Área de Atuação: 101 – Vínculo: 22 – Centro de Custo:123 – Destinação de Recurso: 0.1.01 – Fonte de 
Recurso: 01 – Aplicação: 210.00 da Secretaria Municipal da Educação – Infantil; Ficha 105 – Elemento: 
39 - Sub-Elemento:69 – Área de Atuação: 101 – Vínculo: 22 – Centro de Custo:123 – Destinação de 
Recurso: 0.1.01 – Fonte de Recurso: 01 – Aplicação: 220.00 da Secretaria Municipal da Educação – 
Fundamental e Ficha 203 – Elemento: 39 - Sub-Elemento: 69 – Área de Atuação: 101 – Vínculo: 22 
– Centro de Custo: 123 – Destinação de Recurso: 0.1.2 – Fonte de Recurso: 01 – Aplicação: 300.41 
da Secretaria Municipal de Saúde, Ficha n° 46 - 3.3.90.39.63-04.122.0003-2005 - Secretaria Municipal 
da Administração, Ficha n° 60 - 3.3.90.39.63-12.365.0004-2008 - Secretaria Municipal da Educação - 
Infantil, Ficha nº 86 - 3.3.90.39.03-12.361.0004-2008 - Secretaria Municipal da Educação - Fundamental, 
Ficha n° 147 - 3.3.90.39.63-10.122.0009-2021-Secretaria Municipal de Saúde, Ficha nº 74 – 3.3.90.39.63-
12.365.0004-2008 Secretaria Municipal da Educação, Ficha nº 104 – 3.3.90.39.63-12.361.0004-2008 
Secretaria Municipal da Educação, Ficha nº 177 – 3.3.90.39.63-10.122.0009-2021 Secretaria Municipal 
de Saúde e Ficha nº 51 – 3.3.90.39.63-04.122.0003-2004 Secretaria Municipal da Administração, Ficha 
nº 251 – 3.3.90.39.90 – 10.122.0009 – 2110-Secretaria Municipal da Saúde,Ficha nº 78 – 3.3.90.39.90 – 
04.122.0003 – 2110 – Secretaria Municipal da Administração, Ficha nº 134 – 3.3.90.39.90 – 12.361.0004 – 
2110 – Secretaria Municipal da Educação e Ficha nº 100 – 3.3.90.39.90 – 12.365.0004 – 2110 – Secretaria 
Municipal da Educação” - ASSINATURA: 05/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 608/2.011 - PROCESSO N° 34.910/11 
– CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: BANCO DO BRASIL 
S.A – OBJETO: As partes resolvem alterar o item 6.1. e os parágrafos da cláusula sexta, do contrato 
original, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEXTA – DO RESSARCIMENTO - 6.1. O 
MUNICÍPIO DE BAURU ressarcirá mensalmente o BANCO das despesas e custos pela disponibilização 
da tecnologia da informação, os seguintes valor: R$ 26,60 (vinte e seis reais e sessenta centavos) por 
processo licitatório aberto no Licitações-e, sem acréscimo por lote disputado em sala virtual. Parágrafo 
Primeiro – O ressarcimento dos valores previstos nesta cláusula será efetuado pelo CONTRATANTE até o 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente, e englobará todas as licitações e lotes disputados no mês anterior. 
Parágrafo Segundo – As despesas previstas nesta cláusula, para o exercício corrente, serão previstas em 
dotação orçamentária à conta do programa nº (número/nome do programa), de acordo com a dotação 
da Secretaria da Administração 04122000322004, 04.122.0003-3.3.90.39.99 e 04.122.0003-3.3.90.39.99; 
Secretaria de Saúde 0412301020130041, 10.122.0009-3.3.90.39.99 e 10.122.0009-3.3.90.39.99 e 
Secretaria da Educação 0122010121000; 22000, 12.361.0004-3.3.90.39.99 e 12.365.0004-3.3.90.39.99. 
As despesas a serem executadas nos exercícios seguintes, serão supridas em orçamentos de exercícios 
futuros, de acordo com notas de empenhos a serem emitidas e entregues ao BANCO a cada exercício 
fiscal. Parágrafo Terceiro – O não pagamento do ressarcimento dos custos no prazo pactuado, implicará 
na incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, 
sobre o valor inadimplido, contados a partir da data do vencimento até a efetiva regularização. 2. As 
partes resolvem alterar o item 10.1. da cláusula décima, do contrato original para acrescer mais 01 (um) 
ano ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO 10.1. O 
presente ACORDO vigerá pelo prazo de 03/08/2.011 à 04/08/2.014, podendo ter sua duração prorrogada 
por período equivalente, nos termos da cláusula anterior - ASSINATURA: 31/07/13, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na 
área de DIREITO, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, 
pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 
5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome  RG Total
1° Ana Paula Alves de Assis 40.668.641-5  24
2° Renato Zanin Lisboa de Souza 35.089.492 21
3° Thais Pazold 48.837.679-8 19
4° Débora Fernanda de Oliveira Pavani 48.758.140-4 18
5° Juliana Meiado Razeira 40.140.622-2 18
6° Lucas Bornatho Pires 42.103.938-3 18
7° Fernando Luiz Freitas 32.589.241-6 17
8° Karolline Ferreira de Freitas 46.250.010-X 17
9° Lucas Alves Palma 11.131.663-5 17
10° Gabriel Garcia Martinão 49.686.807-X 17
11° Miliane Cristina Silva Amadei 40.838.704-X 15
12° Juliana Bispo de Morais 46.431.471-9 15
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na 
área de ARQUITETURA E URBANISMO, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, 
pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada 
em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Francieli Possari Soares dos Santos 48.240.210-6 26
2° Vinicius Oliveira de Lucas dos Reis 49.692.937-9 26
3° Angelica Prearo Millan 47.702.426-9 23
4° Karina Moço Hatsuno 48.758.390-5 23
5° Anna Beatriz Pianca Krause 48.764.907-2 23
6° Lucas Takashi Tocomiso 34.038.762-2 22
7° Mayara Tamy Nakata 48.730.040-3 22
8° Lais Hadlich Beraldo 37.020.787-7 22
9° Giovanna Ghirardello 35.759.039-9 21
10° Gabriella Simeao Munhoz 47.435.575 21
11° Amanda de Almeida Magalhaes 42.575.402-9 21
12° Thais de Oliveira Castro 46.299.393-0 21
13° Kelli da Silva Carvalho 47.067.948-7 21
14° Rafaella Neves Goes 45.486.190-0 21
15° Giovanni Giatti Anversa 42.460.606-4 21
16° Nayara Taliberti Lovo 12.526.809 20
17° Gabriela Maria Simon 48.930.918-5 20
18° Vinicius Luis Arcangelo Silva 40.340.913-5 20
19° Tatiane Ignacio Godoy 49.734.339-3 20
20° Natalia Frascarelli 49.522.212-4 19
21° Caroline de Oliveira Silva 36.166.884-3 19
22° Davi Guilherme Toniol Brito 48.714.796-0 18
23° Giulia Martins Piovesan 34.038.344-6 18
24° Katie Arikawa 46.671.669-2 17
25° Denise Beatriz de Antonio 47.925.686-X 17
26° Fernanda Ruiz e Santos 40.129.230-7 17
27° Luana Fabiani 52.076.123-6 17
28° Rafael Takashi Okimura 43.909.007-6 16
29° Rafael Cilon Pra 7.991.164-0 16
30° Larissa Santos Silva 43.968.070-0 15
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na área 
de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 
11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei 
Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
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Clas. Nome RG Total
1° Lais Mayara Mulcheroni 48.952.794-2 23
2° Mayara Talamoni 48.570.983-1 22
3° Thamires Keila Silva Ferrari 48.176.261-9 22
4° Marina Gimenez Petrolli 49.252.434-8 22
5° Lucas Capriolli Rasi 42.622.649-5 22
6° João Vitor Zanini Crema 28.739.203 20
7° Gabriel Pavan Botero 45.920.446-4 20
8° Carolina Maia Silva 47.926.922-1 20
9° Barbara Fontana Ustulin 32.754.525-2 20
10° João Luis Melo Barbosa 15.766.404 20
11° Rafael Gazola Ghedini 33.701.396-2 19
12° Gabriela Zerlin Cristovão 48.658.395-8 19
13° Ana Julia Rocha Lopes de Oliveira 43.648.108 19
14° Karoline Hagatha dos Reis 41.039.867-6 18
15° Debora Carolaine da Silva Alves 40.150.840-7 18
16° Ariane Lourenço de Oliveira 41.436.972-5 18
17° Eliza Santos Nogueira 34.036.798-2 17
18° Mariana Simoes Garcia 45.978.313-0 16
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na 
área de BACHARELADO EM DESIGN/COMUNICAÇÃO DIGITAL - WEB DESIGN, nos termos 
preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações 
pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Miriam Vinha do Carmo 44.785.745-9 26
2° Nina Gimenez Madueno Silva 46.715.950 24
3° Tamizi do Nascimento Ribeiro 48.874.442-8 24
4° Jussara Cristina Quintiliano de Almeida 48.334.029-7 23
5° Emilly Pereira Novais 45.445.936-1 22
6° João Pedro Ortiz Tiritan 33.477.048-8 18
7° Dalva Ferreira de Oliveira 82.732.358 17
8° Guilherme de Aguiar 43.518.741-7 16
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na 
área de ENFERMAGEM, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 
11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei 
Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Stefani Utrilla 43.956.905-9 23
2° Ieda Deliberato de Oliveira 47.703.483-4 21
3° Wanderson Ferreira de Souza 29.910.944-6 19
4° Bruna Cagnin Struziato 44.116.868-1 19
5° Gabriele Eliza Castellace 47.921.004-4 19
6° Fernanda Balestrim Alquati 47.800.636-6 18
7° Bianca Louise Lea Plaza 46.283.788-9 17
8° Tais Lopes Saranholi 48.973.609-9 17
9° Mariana de Castro Alves 46.052.991-2 17
10° Beatriz Cristina Francisco da Silva 34.038.645-9 15
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na área 
de ENGENHARIA ELÉTRICA, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal 
nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela 
Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Felipe Gustavo Braga 32.483.930-3 27
2° Neslem dos Santos Pavani 57.198.270-0 25
3° Amanda Nerger 47.015.853-0 23
4° Vitor D’Avila Marques 43.953.567-0 22
5° Thais Cristina do Nascimento Brito 48.193.932-5 22
6° Guilherme Lucas Gomes da Cruz 41.770.820-8 22
7° Jose Eduardo Almerin Gomes 36.774.513-6 21
8° Jonatas Franco dos Reis Alves 47.294.530-7 20
9° Leonardo Dantas Domingos 48.888.408-1 17
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013. 
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na área 
de PEDAGOGIA, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, 

pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 
5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Lahana Santos Marcelino 36.469.649-7 22
2° Sonia Maria Passoni Duarte 14.173.561 21
3° Ana Elisa do Nascimento Gandara 41.966.609-6 21
4° Martha Barbosa Lima 05.439.683-3 20
5° Roberta Alves da Silva 42.773.332-7 20
6° Maria de Jesus Lopes Mourão 35.740.558-4 19
7° Dayane Natasha Ferreira 48.912.453-7 19
8° Katia Ferreira Santos 28.318.222-2 18
9° Gilcelene Janaina Rodrigues 33.327.101-4 18
10° Simone da Silva Ricardo Hernandes 40.306.481 17
11° Andréia dos Reis Ribeiro 28.851.391-5 16
12° Verginia Pestana de Araujo 22.948.195-5 16
13° Suelen Rondon Calixto dos Santos 42.020.148-8 16
14° Nathalia Miranda Oliveira 48.882.407-2 16
15° Marisa Henrique 18.218.615 15
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na área 
de PSICOLOGIA, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, 
pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 
5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Fernanda Rodrigues Lopes 43.998.175-X 25
2° Maria Fernanda Cazo Alvarez 35.758.738-8 25
3° Anna Paula Ripp Esteves 49.756.697-7 24
4° Lucas Vieira Crepaldi 41.195.134-8 22
5° Geisa Egypto Barbosa 30.963.001-0 21
6° Mariana Ferreira Caracho 41.356.349 21
7° Renan Merlin Cuani 357.525.693-5 21
8° Raquel Cristiane de Moraes 49.768.442-1 20
9° Mayara Helena Pereira da Silva 41.535.369-5 20
10° Lucio Marcelo Jorge Josue 20.928.752-4 19
11° Patricia Lopes da Silva 46.990.215-2 19
12° Breno de Toledo Barros Auler 49.737.149-2 19
13° Bruna Aline de Almeida 41.995.621-9 19
14° Beatriz Passos Guimarães 49.975.105-X 17
15° Leonardo Fabri 42.601.690-7 16
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR na área 
de TERAPIA OCUPACIONAL, nos termos preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal 
nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela 
Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Clas. Nome RG Total
1° Fernanda Araujo Martelozo 42.991.206-7 23
2° Susan Victoria Scarpelli 49.551.190-0 20
Os candidatos aprovados deverão aguardar contato do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por 
época de sua convocação.

Bauru, 22 de agosto de 2013.  
A Comissão

Classificação final do Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR 
na área de EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Habilitação em Artes Plásticas, nos termos preconizados pelo 
Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações pertinentes ao 
estágio. (Prova Realizada em 07/08/2013).
Não houve candidato aprovado

Bauru, 22 de agosto de 2013.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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.
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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.

PALESTRA : “PRA SER FELIZ”
Serão abordados os seguintes temas: Identificação dos fatores que determinam a felicidade e como 
aplicá-los na convivência do cotidiano. 
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. 
Datas e horários:  02/09/2013 - 10h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Yara Moraes Rapini Zalaf
Inscrições: das 08h do dia 22/08/2013 as 23h do dia 01/09/2013, 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO 
À CERTIFICADO.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA PROVIMENTO 
DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR E SUPLENTE, EM RAZÃO DE 
INCORREÇÕES QUANTO A RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES, BEM COMO 
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES.

EDITAL Nº 01/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU através do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, por determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, 
com base no artigo 139 da Lei Federal n° 8.069/90, na Lei  Municipal n° 6.169/11e conforme Decreto 
n° 12.195 de 06/07/2.013 vigentes, realizará o Processo de Escolha para o provimento da função de 
CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR e SUPLENTE para o Conselho 2 (para um mandato 
extraordinário de 27/11/2013 a 09/01/2016, tendo em vista a resolução do CONANDA n° 152 de 
09/08/2012 que dispõe sobre as diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado 
dos Conselheiros Tutelares em todo território nacional), descrito no Capítulo II deste Instrumento e que 
será composto por 01 (um) Processo Seletivo sendo este na modalidade “Provas”, e 01 (um) Processo 
Eleitoral, regidos de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Sandra Cristina Ferreira Franco, Simone Reis Escoura de Souza, Sarah Catarina Axcar, Jair 
Sanches Vieira e sob a coordenação de Maria Cristina de Souza, Ricardo Chamma, Marcos Augusto 
Gomyde e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
63/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo à função de Conselheiro Tutelar Titular e Suplente para o Conselho Tutelar 2 (para um 
mandato extraordinário de 27/11/2013 a 09/01/2016, tendo em vista a resolução do CONANDA n° 
152 de 09/08/2012 que dispõe sobre as diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha 
unificado dos Conselheiros Tutelares em todo território nacional) descrito no Capítulo II, durante o 
prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados, respeitando-se a classificação final, que, não tendo sido contemplados pelo 
número de vagas previstas pelo Capítulo II, integrarão o Cadastro de Suplentes, com expectativa de direito 
à nomeação dentro do prazo de validade do Processo de Escolha regulado pelo presente Edital.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao artigo 139 da Lei Federal n° 8.069/90, à Lei 
Municipal n° 6.169/11 e ao Decreto n° 12.195 de 06/07/2.013 vigentes. 
5. Os candidatos à função do presente Processo Seletivo ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. A função, 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 do Processo Seletivo serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de setembro de 
2.013.   
8. A data, o local e horário de registro do Processo Eleitoral serão publicados oportunamente no Diário 
Oficial de Bauru.   
9. As atribuições básicas da função constam no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. A contratação será sem vínculo empregatício, com mandato de 27/11/2013 a 09/01/2016.

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

Função Vaga(s) Escolaridade/
Pré Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada
Básica de
Trabalho3

Valor
Inscrição

Conselheiro
Tutelar

Titular 05 Conclusão do
Ensino Superior R$ 2.366,46 R$ 265,00 40 horas/

semanais R$ 30,00Suplente 
05

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas da Lei n° 5.975/10 será concedido ao 
Conselheiro Tutelar Titular; ao Conselheiro Tutelar *Suplente apenas será concedido caso assuma em 
substituição ao Titular, definitiva ou temporariamente.
Benefícios²: Vale Compra será concedido apenas ao Conselheiro Tutelar Titular.
Jornada de Trabalho3: 
- Adicional Noturno: período compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas 
do dia seguinte, perceberá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
- Adicional de Sobreaviso: período que permanecer aguardando chamada, de acordo com a escala elaborada 
e aprovada pelo CMDCA, perceberá o equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração das horas normais.
- Horas Extras: período compreendido fora do horário de funcionamento do Conselho, perceberá o valor 
calculado pelo artigo 36 da Lei Municipal nº 3.373/91.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura na Função: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais a função abaixo 
descritas:

a) ter reconhecida idoneidade moral;
b) 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;
c) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos na data da posse;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
g) possuir os requisitos necessários para exercer a função pleiteada, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior, devendo 
este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente - MEC) e os documentos necessários à investidura 
da função;
h) residir no Município de Bauru/SP.
i) não ter sido destituído do poder familiar ou estar suspenso desse direito;
j) não ser membro titular ou suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA;
k) ter disponibilidade de dedicação no período de funcionamento do Conselho 
Tutelar do qual faz parte, bem como de permanecer de sobreaviso e cumprir plantões 
presenciais (períodos noturnos, feriados e finais de semana) conforme determinado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA;
l) comprovar filiação junto ao Regime Geral da Previdência, nos termos do Decreto 
Federal nº 3.048/2001;
m) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Processo Seletivo.

2. O ato de Registro de Candidaturas será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não registrar sua candidatura  dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) não apresentar os documentos solicitados conforme Capítulo VII da Lei Municipal 
n° 6.169/2.011, Do Registro das Candidaturas para o Processo Eleitoral;
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura na função 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 Processo de Escolha, 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 aprovado que, na data do Ato de Registro da Candidaturas para o Processo Eleitoral, não 
reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste Capítulo perderá o direito à concorrência eleitoral, 
sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa.

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 Processo Seletivo. 

2. As inscrições para o Processo Seletivo regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 12 
(doze) de agosto de 2.013 às 16h00min. do dia 30 (trinta) de agosto de 2.013, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos/Processos Seletivos, 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/Processos Seletivos 
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 
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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 a qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: CONSELHEIRO 
TUTELAR 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/Processo Seletivo que não o da função prevista neste edital não poderá 
utilizá-lo para efetivar a inscrição neste Processo Seletivo, 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) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.

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, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento 
da criança,  bem como o documento de identificação do acompanhante adulto (Carteira de 
Identidade R.G.), até o dia 20 (vinte) de setembro de 2.013.
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 20 (vinte) 
de setembro de 2.013. 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 a função em Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 

Processo Seletivo, para a Função regulada 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 Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
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 IV.

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 V), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido processo seletivo, 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 22 (vinte e dois) de agosto de 2.013 a 30 
(trinta) de agosto 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 aprovado no Processo Seletivo regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições da Função postulada, o 
candidato será eliminado do certame.

11. 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.
12. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Processo Seletivo regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
13. 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.
14. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 05 (cinco) de setembro de 2.013.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO 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, nos dias 12 (doze) e 13 (treze) 
de agosto 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 
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designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

10.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção 
do pagamento da taxa de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O processo seletivo regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório 
, com valores atribuídos, a seguir:

Função Provas N°
Questões Peso Caráter Duração

da Prova

Conselheiro
Tutelar

Prova
Objetiva

Conhecimentos
Específicos 30

100 Eliminatório 03 horas
Atualidades 10
Legislação 10

2. O Processo de Escolha realizado para preenchimento da função de Conselheiro Tutelar será composto 
por um Processo Seletivo e um Processo Eleitoral.
3. O Processo Seletivo constará de 1 (uma)  Prova  Objetiva nos termos abaixo descritos:

3.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de setembro 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, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento. 

4. O Processo Eleitoral consistirá na eleição dos candidatos habilitados na Prova Objetiva do Processo 
Seletivo, que preencherem os requisitos necessários à investidura na função conforme descrito no Capítulo 
III deste edital. 
5. Ficam aprovados no Processo de Escolha os 10 (dez) candidatos mais votados no Processo 
Eleitoral, sendo que os 5 (cinco) mais votados serão os Conselheiros Tutelares Titulares e os 5 
(cinco) subsequentes, os Conselheiros Tutelares Suplentes, para o Conselho 2 (para um mandato 
extraordinário de 27/11/2013 a 09/01/2016, tendo em vista a resolução CONANDA n° 152 de 
09/08/2012 que dispõe sobre as diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado 
dos Conselheiros Tutelares em todo território nacional). 

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 10 (dez) de setembro de 2.013.   
2. A data, local e horário para registro das candidaturas para o Processo Eleitoral serão publicados 
oportunamente através do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva do Processo Seletivo e no Processo 
Eleitoral, nas respectivas datas, locais e horários constantes dos 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.
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 Objetiva do Processo 
Seletivo 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 do Processo Seletivo, 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 do Processo Seletivo aplicada aos candidatos à função de Conselheiro Tutelar terá 
caráter eliminatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta. A nota final corresponderá 

a soma dos acertos do candidato, sendo considerado habilitado nesta fase os candidatos que obtiverem, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

1.1 As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
1.2 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.

2. O Processo Eleitoral para o provimento da função de Conselheiro Tutelar terá caráter eliminatório e 
classificatório. Ficam aprovados no Processo de Eleitoral os 10 (dez) candidatos mais votados, sendo 
que os 5 (cinco) primeiros serão os Conselheiros Tutelares Titulares e os 5 (cinco) subsequentes, os 
Conselheiros Tutelares Suplentes, para o Conselho 2 (para um mandato extraordinário de 27/11/2013 
a 09/01/2016, tendo em vista a resolução do CONANDA n° 152 de 09/08/2012 que dispõe sobre as 
diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares em 
todo território nacional). 
3. Os resultados tanto do Processo Seletivo, quanto do Processo Eleitoral, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, 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.
5. Da divulgação dos Resultados dos Processos Seletivo e Eleitoral constarão apenas os candidatos 
aprovados para a função para o qual se inscreveu.
6. Na hipótese de igualdade de votos no que se refere ao Processo Eleitoral, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei 
Federal nº 10.741/03) na data da eleição.
b) maior número de acertos obtidos 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 III).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Serão admitidos recursos quanto: 
 a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição;
 b) às questões da Prova e Gabarito; 
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 do Bem Estar Social. 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 Processo Seletivo 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 a prova será corrigida 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 for aplicada a prova.
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 Processo Seletivo, 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 DA FUNÇÃO:
1. O provimento da Função obedecerá à ordem de classificação.
2. Os candidatos aprovados no Processo de Escolha serão nomeados através da publicação do Diário Oficial 
do Município de Bauru e empossados pelo Prefeito Municipal, em reunião solene e pública previamente 
agendada.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
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decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação da prova, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Processo de Escolha.
2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 27/11/2013 a 09/01/2016.
3. Os atos relativos ao Processo Seletivo 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, da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, 
não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 63/2.013.

ANEXO I
ATRIBUIÇÃO BÁSICA DA FUNÇÃO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 8.069/90

CONSELHEIRO TUTELAR
Atender às crianças e adolescentes sempre que tiverem seus direitos ameaçados ou violados: por ação ou 
omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua 
conduta. Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário. Receber 
a comunicação dos casos de suspeita ou confirmação dos maus tratos, de reiteradas faltas injustificadas ou 
evasão escolar, após esgotados os procedimentos a nível de estabelecimento escolar, de elevados níveis de 
repetência. Atender à criança que tiver seus direitos ameaçados ou violados, determinando, dentre outras, 
as seguintes providências: encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade, 
orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 
e ao adolescente; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 
ou ambulatorial; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
dependentes de álcool e tóxicos; abrigo em entidade. Atender e aconselhar os pais e responsáveis, aplicando 
as seguintes medidas: encaminhamento a programa oficial e comunitário de promoção à família; inclusão 
em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento à dependentes de álcool e tóxicos; 
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; encaminhamento a cursos ou programa de 
orientação; obrigação de matricular seu filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento 
escolar; obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado ; advertência. 
Receber a comunicação do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA sobre os registros de entidades governamentais 
e não governamentais bem como sobre inscrição de programas e suas alterações. Fiscalizar as entidades 
governamentais e não governamentais. Representar a autoridade judiciária sobre irregularidade em entidade 
governamental e não governamental. Assessorar, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, o Poder Executivo na elaboração de propostas orçamentárias para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Promover a execução de suas 
decisões, podendo, para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança, expedir notificações, representar junto à autoridade judiciária nos casos 
de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público, notícia de fatos 
que constituem infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; representação 
para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Encaminhar a autoridade judiciária os casos 
de sua competência. Aplicar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no inciso 
IV, alíneas “a” a “f” deste artigo. Representar à Justiça para efeito de procedimento para imposição de 
penalidades administrativas por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente. Representar em 
nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3°, inciso 
II da Constituição Federal. Atender as solicitações em oficio das comissões do CMDCA, Permanente de 
Assessoria Financeira e Administrativa e de Sindicância.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONSELHEIRO TUTELAR
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo: Princípios e Marco Legal de Atendimento 
Sócio Educativo, Organização do SINASE, Parâmetros da Gestão Pedagógica no Atendimento Sócio 
Educativo.
2. Estatuto da Criança e do Adolescente – Atualizado.
3. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias: Serviços de Proteção Social Básica, Serviço 
de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade.
4. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária.
5. SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
6. Abuso Sexual: mitos e realidades. Disponível em:
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Abuso_Sexual_mitos_realidade.pdf
7. Aprendendo a Prevenir: Orientações para o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. 
Disponível em:
 http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dht/cartilha_abuso_sexual_ca.pdf
8. Proteger é preciso: todos juntos contra violência sexual em crianças e adolescentes. Disponível em: 
http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/spdca/campanha-carnaval-2013/cartilhafinal%201%20
CAPA%20com%20NOVA.pdf

LEGISLAÇÃO
1. Constituição Federal de 1988. 
2. Lei de diretrizes e Bases de Educação Nacional – LDBEN - 9394/96.
3. Lei Federal n° 12.696/12.
4. Lei Municipal n° 6.169/11, com as alterações efetuadas pela Lei Municipal n° 6.247/12. Disponível em:
http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6169.pdf
http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6247.pdf

ATUALIDADES
Serão abordadas questões de atualidade veiculadas pelos meios de comunicação social (impressos, 
eletrônicos e digitais), a partir de primeiro de outubro de 2012, sobre Política, Economia, Ciências e Saúde, 
Cotidiano, Esporte, Cultura, Tecnologia, Entretenimento e Educação.

ANEXO III
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 IV
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 V
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 
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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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
20/07/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/07/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/08/2013 1ª Publicação Retificação Diário Oficial de Bauru
24/08/2013 2ª Publicação Retificação Diário Oficial de Bauru
27/08/2013 3ª Publicação Retificação Diário Oficial de Bauru
12/08/2013 Abertura Inscrições
30/08/2013 Encerramento Inscrições
10/09/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/09/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/09/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/09/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
24/09/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 22 de agosto de 2013.
SANDRA CRISTINA FERREIRA FRANCO

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA DO BEM ESTAR SOCIAL

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.243/10 – PROCESSO Nº 32.267/09 – 
CONVENENTE - MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADO – BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 
S/A – OBJETO -  As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, passando a ter as seguintes redação: 
CLÁUSULA QUARTA: O MUNICÍPIO: Obriga-se a consignar em folha de pagamento do servidor o 
total das aquisições correspondentes ao mês da apresentação da relação do débito mencionada na cláusula 
terceira e efetuar o pagamento à CONVENIADA até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.É devido 
pela CONVENIADA o montante de R$ 1,00 (um real) por cada consignação realizada, a título de 
contraprestação de serviços, o qual será retido pelo MUNICÍPIO quando do repasse mensal citado no caput 
desta cláusula, conforme estabelecido no § 2º do art. 13 da Lei Municipal nº 6.343, de 11 de abril de 2.013.
As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação:“CLÁUSULA SEXTA: O 
presente convênio vigorará por mais 01 (um) ano, de 15 de outubro de 2.013 a 15 de outubro de 2.014, 
podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração e mediante a apresentação de documentação 
atualizada da conveniada”- ASSINATURA – 07/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

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:

Convocação
Em substituição as vagas existentes da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverá comparecer os 
alunos relacionados abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco 
dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos 
relacionados à nomeação, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

ALUNOS
Ednei Marcelo Damasceno Junior
Gabriela Leonor Carrijo Cunha
Gabriele Camargo
Gabriella Karystha Candido de Oliveira
Gabriel de Souza
João Mateus Issa Felipe
Karine Viana Domingos
Laysla Beatriz Borges Miranda
Lucas Webster Ferreira Pinheiro
Nathalia Borges
Nicolas Alcaraz de Azevedo
Priscila Ribeiro Alves
Vinicius Rodrigues da Conceição

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 20 de agosto de 2013

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
CHAMAMENTO PÚBLICO: De 21 a 24 de outubro de 2013, será realizada a 13ª SEMANA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO/3º CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU. Os interessados em 
apoiar o evento com a doação de copos, bolsas, crachás, banner, caneta, água, camisetas, arranjos florais, 
brindes (livros, agendas, produtos de perfumaria e cosmético) e/ou coffee-break, deverão comparecer na 
Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais, 
em até 05 dias úteis, a contar da data da publicação deste no Diário Oficial do Município.

PORTARIA Nº 08/2013 - SE
DESIGNA COMISSÃO PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO 2013 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
A Secretária Municipal da Educação de Bauru, fazendo uso de suas atribuições e competências, DESIGNA 
a comissão para concurso de remoção 2013, com os seguintes membros:

COORDENAÇÃO
CARLA ALVES
MARIA THEREZINHA MACHADO BONORA
SIMONE TERESA TEIXEIRA CASSITAS
SONIA ARÃO RIBEIRO

MEMBROS
ADRIANA REGINA ANTUNES TAVARES
ALESSANDRA PEDRÃO MARTINS
ANIE SIMONE FAVORETTO R. DUCHASTSCH
CRISTIANE MEIRE OLIVEIRA HARADA 
DENISE MARTINS PEREIRA
DENISE DOS SANTOS ROSA RAMIRES
ELISABETE APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
LANE MARY FAULIN GAMBA
MÁRCIA MAGOGA CABETE
MARTA MARIA TOLEDO TEIXEIRA EVANGELISTA
MÔNICA ISABEL MALTA FRANCESE
MYRIAM  MAGDA CRUZ PRUDENTE 
NEIDE TAMIÃO CRAVEIRO
REGINA MARIA DE ALMEIDA PACHECO
RITA DE CÁSSIA MOTA FRANCO
ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA
ROSÂNGELA APARECIDA ZAGO TIRAPELLI
TÂNIA REGINA  RODRIGUES
TELMA REGINA CARDOSO YAMASHITA
TEREZINHA  LUCIA FURQUIM GUSMÃO
VERA MILENA DOS SANTOS XAVIER

Sob a coordenação das Diretoras de Divisão de Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Infantil, constituem a COMISSÃO DE REMOÇÃO/2013 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Bauru, 22 de agosto de 2013.
VERA MARIZA REGINO CASÉRIO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR
14668/2010 ADAPTA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA R$ 19.179,55
12110/2009 ASSOC. BENEF. DO RECANTO RENASCER R$ 45.220,00
13389/2013 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA – EPP R$ 612,28
25027/2013 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 6.500,00
25027/2013 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 10.948,00
25021/2013 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 7.500,00
25021/2013 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 7.010,00
44031/2012 BIOLAB – SANUS FARMACEUTICA LTDA R$ 218,40
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 18,08
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 7.843,52
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 628,75
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 447,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 166,50
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 198,40
27336/2012 CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME R$ 309,30
27336/2012 CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME R$ 1.237,20
15243/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP R$ 1.627,58
15243/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP R$ 310,80
15243/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP R$ 1.877,24
15243/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP R$ 5.050,90
6636/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP R$ 388,80
69727/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS R$ 224,00
34417/2012 C. V. S COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA R$ 31.206,00
25146/2013 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL R$ 205,00
36112/2013 EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA – EPP R$ 300,60
13389/2013 ELI LILLY DO BRASIL LTDA R$ 1.501,36
19446/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA R$ 1.170,00
66171/2012 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELÉGRAFOS R$ 17.619,04
39115/2011 EMPRESA MUNICIPAL DESENV. URB. E RURAL DE 

BAURU
R$

4.147,96
38546/2006 EMPRESA MUNICIPAL DESENV. URB. E RURAL DE 

BAURU
R$

45.548,56
50283/2011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA R$ 3.876,00
7397/2012 FERGAVI COMERCIAL LTDA R$ 16.196,25
44031/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 3.513,60
44031/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 475,20
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS – ME R$ 2.400,00
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 442,51
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 368,76
44031/2012 INDÚSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA R$ 31,80
44031/2012 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 13.333,00
26005/2009 INSTITUTO SOMA R$ 12.854,36
21655/2012 JBS S/A R$ 710,70
32703/2013 J C FELIPPE DISTR. DE VEÍCULOS LTDA R$ 1.297,50
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA R$ 2.058,35
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 67.397,79

720/2011 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 14.730,76
47998/2012 LICITARE COM. E REPR. DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 1.400,00
44031/2012 MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 60,83
13389/2013 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALAR R$ 30.984,00
6636/2013 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA R$ 4.230,10
6375/2013 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP R$ 1.795,50

18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP R$ 6.945,50
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP R$ 387,00
21925/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP R$ 280,00
6400/2012 PETROBRAS DISRIBUIDORA S/A R$ 28.428,84
55099/2011 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 36,80
7395/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 6,00
7397/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 483,96
49062/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 59,44
22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 19.089,00
11089/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 8.282,40
11089/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 5.304,00
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 3.450,00
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 139,05
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 51.440,66
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$ 3.222,86
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 3.222,86
32768/2012 PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 29.627,35
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 19.754,00
34784/2009 RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA R$ 960,00
43444/2012 RONDON SARAIVA PINTO ME R$ 1.800,00
34417/2012 SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 9.894,00
41641/2012 SCHNEIDER COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS R$ 878,05
21657/2013 TAP TRUCK TAPEÇARIA E COMÉRCIO LTDA ME R$ 7.840,00
45517/2012 TERESA GAGLIARDI HARA – ME R$ 1.486,50
45517/2012 TERESA GAGLIARDI HARA – ME R$ 68,80
35659/2012 TIAGO WILLIAN DA SILVA – ME R$ 40.500,00
22636/2012 TORRENT DO BRASIL LTDA R$ 196,92
23258/2009 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 93.505,18
5507/2012 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 90.879,90
62961/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 17,99

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. 

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
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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

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROTOCOLO: 28732/2013
INTERESSADA: Célia Cardoso Martins Ferreira
ENDEREÇO: Rua Alexandre Jorge Nasralla, nº 2-29, Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-napoleão localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 40344/2013
INTERESSADA: Carmen Silva Leite Cruz Higuchi
ENDEREÇO: Rua dos Professores, nº 7-15, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 35637/2013
INTERESSADO: Donizete Aparecida da Silva
ENDEREÇO: Rua Alto Purus, nº 4-63, Vila Camargo
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO (recurso): 26612/2013
INTERESSADO: Valdecy Francisco Bueno
ENDEREÇO: Rua José Volpe nº 1-173, Núcleo Edson Francisco da Silva
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Monguba localizada à direita do imóvel e 01 Tipuana localizada na lateral do 
imóvel (Rua Christovam Galhardo Cornado)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO (recurso): 32375/2013
INTERESSADO: Izaias Leite
ENDEREÇO: Rua Brasília dos Santos Wellichan, nº 1-12, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 37283/2013
INTERESSADA: Rosa Sitá Duarte
ENDEREÇO: Rua dos Caquizeiros, nº 3-106, Núcleo Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ipê localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36984/2013
INTERESSADA: Ana Maria Cristina Barrio Santos Costa
ENDEREÇO: Rua Gustavo Soares Schroeder, nº 1-109, Bauru XXII
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Levantamento de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 35402/2013
INTERESSADA: Adelaide Vicentini Cardoso
ENDEREÇO: Rua Cláudio César Lourenço, nº 2-52, José Regino
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Saboneteira localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 31877/2013
INTERESSADO: Laboratório de Patologia Clinica Dirceu Dalpino Ltda.
ENDEREÇO: Rua Agenor Meira nº 13-67, Centro
ESPÉCIE INDEFERIDA: 02 Sibipirunas, sendo 01 localizada ao centro do imóvel e 01 localizada à direita 
do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Controle de patógenos executada pela Secretaria 
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 40654/2013
INTERESSADA: Inês Aparecida Martins de Freitas
ENDEREÇO: Rua Elpídio Bispo dos Santos, nº 1-23, Vila Dutra
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 34514/2013
INTERESSADO: José Pereira de Lemos
ENDEREÇO: Rua das Costureiras, nº 1-30, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 40599/2013
INTERESSADA: Alice Moreira Floriano
ENDEREÇO: Rua dos Professores, nº 6-96, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38923/2013
INTERESSADO: Adenir Sgorlon Magnani
ENDEREÇO: Rua Manoel Victorino Rello de Araújo, nº 4-44, Beija Flor
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 39706/2013
INTERESSADO: José Picolo Filho
ENDEREÇO: Rua dos Andradas, nº 7-80, Vila Souto
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38671/2013
INTERESSADA: Maria Aparecida Hermsdorf do Nascimento
ENDEREÇO: Rua Albuquerque Lins, nº 8-5, Vila Falcão
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 39976/2013
INTERESSADA: Aracy Capucho Fonseca
ENDEREÇO: Rua Salvador Filardi, nº 4-59, Vila Paraíso
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36777/2013
INTERESSADA: Suelen Costa Ensinas
ENDEREÇO: Rua Olavo Moura, nº 8-25, Jardim Alvorada
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Saboneteira localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS: 
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38781/2013
INTERESSADA: Sirlei Aparecida Mercado Genebre
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ENDEREÇO: Rua Miguel Deledone, nº 1-78, Vila Dutra
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Quaresmeira localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38639/2013
INTERESSADA: Alessandra dos Santos Gomes de Araújo
ENDEREÇO: Rua Márcio Leite de Toledo, nº 5-55, Vila Industrial
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Levantamento de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 39519/2013
INTERESSADO: Wilson de Camargo Sobrinho e Outra
ENDEREÇO: Rua Domingos Bertoni, nº 7-55, Vila Industrial
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38430/2013
INTERESSADO: João Miguel Souza Torrecilha
ENDEREÇO: Rua Domingos Bertoni, nº 4-51, Vila Industrial
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 37774/2013
INTERESSADO: Wilson Ramos de Lima
ENDEREÇO: Rua Josefa Suniga Lopes, nº 4-21, Parque City
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 36415/2013
INTERESSADA: Luzia Rodrigues Manzuti Affonso
ENDEREÇO: Alameda das Angélicas, nº 4-26, Jardim Araruna
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 38291/2013
INTERESSADA: Elza Alves de Lima
ENDEREÇO: Rua José Maciel Ribeiro, nº 2-12, Colina Verde
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 39439/2013
INTERESSADA: Maria Aparecida dos Santos Miotti
ENDEREÇO: Rua Manoel da Silva, nº 2-68, Núcleo Eldorado
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 36554/2013
INTERESSADO: Ezequias Lopes dos Santos
ENDEREÇO: Rua Pedro Paulo Chaves, nº 5-41, Tangarás
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Levantamento de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 34735/2013
INTERESSADO: Zilá Aparecida Peigo de Moura de Silva
ENDEREÇO: Rua Vereador Joaquim da Silva Martha, nº 25-71, Jardim Brasil
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Chapéus-de-sol, sendo 01 localizado à esquerda do imóvel e 01 localizado 
ao centro do imóvel 
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel 

PROCESSO: 34945/2013
INTERESSADO: Sócrates Serrano Astolfi
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, nº 8-55, Higienópolis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 37841/2013
INTERESSADO: Sebastião Barbosa de Figueiredo
ENDEREÇO: Rua Prefeito Alves de Lima, nº 5-75, Vila Inês
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado na lateral do imóvel (Rua Cuba)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
PORTARIA SMS Nº 99/2013

 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Jose Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 
legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo artigo 12, inciso II, da Lei nº5804 de 10 de novembro 
de 2009:
Considerando o teor das informações prestadas pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal a partir de 
reunião realizada com o Conselho Gestor do Pronto Socorro Municipal;
Considerando as denúncias apresentadas pelo conselheiro Ricardo Antonio Barbosa em reunião na 
Secretaria Municipal de Saúde no dia 16/08/2013, referente ao Pronto Socorro Infantil;

RESOLVE:
 DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados, a partir de 26/08/2013, para averiguar eventuais 
irregularidades administrativas no âmbito do DUUPA, de acordo com as denúncias apresentadas, no prazo 
de 30 dias.

LUIS FERNANDES RUEDA  Assessor de Gestão Estratégia em Saúde
ZULEICA CECILIA TURATO GOMES Diretora de Divisão de Administração e Expediente.
Dr. PEDRO LUIZ PEREIRA Diretor de Departamento de Avaliação e Controle

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 22 de Agosto de 2013

JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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
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), 
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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
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
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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
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
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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

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU defere as seguintes solicitações de licença 
de funcionamento:

No. Protocolo:   35.255/2012                      Data de Protocolo: 11/07/2012
No. CEVS:        350600301-863-000533-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARIA VANILDE SANCHES                                       
CNPJ/CPF:        192.065.260/49  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,19-84  VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização 
de exames complementares                           
No. Protocolo:   24174/2013                       Data de Protocolo:   /  /    
No. CEVS:        350600301-864-000051-1-8         Data de Vencimento:23/07/2014
Razão Social:    TECNOLAB PATOLOGIA CLINICA LTDA                             
CNPJ/CPF:        051.511.566/0001-19(   )
Endereço:        AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,20-46  JARDIM AMERICA 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE*8640-2/02 Laboratório Clínico  
No. Protocolo:   52.815/2012                      Data de Protocolo: 24/10/2012
No. CEVS:        350600301-863-001798-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CLAUDIA HELENA PONTES                                       
CNPJ/CPF:        923.958.058/15  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO,15-66  VILA NOEMY  
ATIVIDADE ECONOMICA-*CNAE*8630-5/04Atividade odontológica

No. Protocolo:   39.264/2012                      Data de Protocolo: 03/08/2012
No. CEVS:        350600301-869-000090-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CAROLINE DE OLIVEIRA ROFINO                                 
CNPJ/CPF:        338.703.118/19  -  (   )
Endereço:        RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ,2-27  JARDIM AMERICA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8690-9/03 Atividade de Acupuntura             
No. Protocolo:   39.264/2012                      Data de Protocolo:   /  /    
No. CEVS:        350600301-960-000737-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CAROLINE DE OLIVEIRA ROFINO                                 
CNPJ/CPF:        338.703.118/19  -  (   )
Endereço:        RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ,2-27  JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*9602-5/02 Atividade de Estética   
No. Protocolo:   39.265/2012                      Data de Protocolo: 03/08/2012
No. CEVS:        350600301-869-000091-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    DANIELLY SOUSA MATTOS                                       
CNPJ/CPF:        343.428.998/41  -  (   )
Endereço:        RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ,2-27  JARDIM AMERICA   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8690-9/03 Atividade de Acupuntura  
No. Protocolo:   24079                            Data de Protocolo: 15/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000414-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    TATIANI MARQUES                                             
CNPJ/CPF:        217.333.308/95  -  (   )
Endereço:        RUA RUBENS PAGANI,2-39  VILA SAMARITANA                                  
Município:       BAURU                                    CEP: 17014-530 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/05 Atividade de Terapia Ocupacional
No. Protocolo:   23498                            Data de Protocolo: 27/02/2013
No. CEVS:        350600301-960-000392-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARYLENE PADILHA GRANNA                                     
CNPJ/CPF:        058.382.028/07  -  (   )
Endereço:        AV. COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA,12-21  JD ESTORIL                    
Município:       BAURU                                    CEP: 17016-080 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/05 Atividade de Terapia Ocupacional

No. Protocolo:   23225                            Data de Protocolo: 07/01/2013
No. CEVS:        350600301-960-000700-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CAMILA DA SILVEIRA LOPES                                    
CNPJ/CPF:        343.753.778/44  -  (   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,29-60 SALA 01 JARDIM BRASIL                    
Município:       BAURU                                    CEP: 17030-530 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/05 Atividade de Terapia Ocupacional

No. Protocolo:   23050                            Data de Protocolo: 04/09/2012
No. CEVS:        350600301-869-000026-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CIBELE RODRIGUES CERTO                                      
CNPJ/CPF:        259.989.098/52  -  (   )
Endereço:        RUA ALTO JURUÁ,4-06  VILA CAMARGO                                        
Município:       BAURU                                    CEP: 17060-170 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8690-9/01 – Atividades de prática integrativa  e complementares 
em saúde humana – Atividade de Acupuntura.
No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000096-1-0         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA             
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000098-1-4         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento
No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000100-1-4         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA        
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento
No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000105-1-0         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento      
No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 07/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000106-1-8         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA     
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04- Atividade Odontológica
Equipamento
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No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000107-1-5         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento

No. Protocolo:   31099/2013                       Data de Protocolo: 17/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000108-1-2         Data de Vencimento:29/07/2014
Razão Social:    SOCIEDADE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LABIO PALAT          
CNPJ/CPF:        046.143.491/0001-20(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE,3-55  VILA  UNIVERSITÁRIA    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento
No. Protocolo:   22436                            Data de Protocolo: 31/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000658-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    PATRICIA CIOCCHI MARQUES RODRIGUES DE ALMEIDA               
CNPJ/CPF:        095.696.888/07  -  (   )
Endereço:        RUA MANOEL PEREIRA ROLLA,18-09  VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA                
Município:       BAURU                                    CEP: 17012-190 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   23951                            Data de Protocolo: 23/05/2013
No. CEVS:        350600301-865-000604-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    JULIANA CAVALHERI                                           
CNPJ/CPF:        368.752.318/75  -  (   )
Endereço:        RUA GUSTAVO MACIEL,15-07 SALA 22/2ºAND. CENTRO                           
Município:       BAURU                                    CEP: 17015-321 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8650-0/03 Atividade de Psicologia
No. Protocolo:   23306                            Data de Protocolo: 22/01/2013
No. CEVS:        350600301-865-000545-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARINA TERRAZ PINTO REVERSI                                 
CNPJ/CPF:        323.444.168/54  -  (   )
Endereço:        GUSTAVO MACIEL,15-07 SALA 22/2º AND. CENTRO                              
Município:       BAURU                                    CEP: 17015-321 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/03 Atividade de Psicologia
No. Protocolo:   6.290/10                         Data de Protocolo: 10/02/2010
No. CEVS:        350600301-863-001878-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO ANDRADE                  
CNPJ/CPF:        310.892.788/45  -  (   )
Endereço:        AZARIAS LEITE,6-70  CENTRO                                               
Município:       BAURU                                    CEP: 17015-210 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   18185                            Data de Protocolo: 27/01/2011
No. CEVS:        350600301-851-001072-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE                             
CNPJ/CPF:        045.029.956/0001-54(005)
Endereço:        AVENIDA JOSÉ VICENTE AIELLO,8-20  VILA SERRÃO                            
Município:       BAURU                                    CEP: 17053-011 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8511-2/00 Atividade Educação Infantil - Creches
No. Protocolo:   23622                            Data de Protocolo: 21/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001759-1-9         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    DANIEL BATISTA SARTORATO                                    
CNPJ/CPF:        276.565.798/00  -  (   )
Endereço:        RUA CUSSY JUNIOR,11-62 SALA 102 CENTRO                                   
Município:       BAURU                                    CEP: 17015-022 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Estabelecimento
No. Protocolo:   23622                            Data de Protocolo: 21/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001786-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    DANIEL BATISTA SARTORATO                                    
CNPJ/CPF:        276.565.798/00  -  (   )
Endereço:        RUA CUSSY JUNIOR,11-62 SALA 102 CENTRO                                   
Município:       BAURU                                    CEP: 17015-022 UF: SP
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento
No. Protocolo:   19558/2012                       Data de Protocolo: 12/04/2012
No. CEVS:        350600301-863-001581-1-9         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    VÂNIA REGINA DOS SANTOS FRANCO                              
CNPJ/CPF:        056.787.468/04  -  (   )
Endereço:        RUA GAL MARCONDES SALGADO ,14-30  VILA CARDIA        
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Estabelecimento    
No. Protocolo:   19558/2012                       Data de Protocolo: 12/04/2012
No. CEVS:        350600301-863-001582-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    VÂNIA REGINA DOS SANTOS FRANCO                              
CNPJ/CPF:        056.787.468/04  -  (   )
Endereço:        RUA GAL MARCONDES SALGADO ,14-30  VILA CARDIA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   13.346/2013                      Data de Protocolo: 15/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001549-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RICARDO CASTEQUINI DE CAMPOS                                
CNPJ/CPF:        083.983.768/21  -  (   )
Endereço:        ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA,17-27  VILA UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento 

No. Protocolo:   13.436/2013                      Data de Protocolo: 15/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001550-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RICARDO CASTEQUINI DE CAMPOS                                
CNPJ/CPF:        083.983.768/21  -  (   )
Endereço:        ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA,17-27  VILA UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
Equipamento  
No. Protocolo:   33.066/2013                      Data de Protocolo: 28/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-001995-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    PAULO ALCEU KIEMLE TRINDADE                                 
CNPJ/CPF:        347.257.938/25  -  (   )
Endereço:        RUA AMADEU SANGIOVANI,8-42  JARDIM DONA SARAH    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica            
No. Protocolo:   51.917/2012                      Data de Protocolo: 22/10/2012
No. CEVS:        350600301-851-001163-1-9         Data de Vencimento:06/08/2014
Razão Social:    COEI - CENTRO DE ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL           
CNPJ/CPF:        009.606.055/0001-14(   )
Endereço:        ALAMEDA DOS HELIOTRÓPOS,3-48  MADUREIRA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8511-2/00 – Educação infantil - creches  
No. Protocolo:   7.427/2013                       Data de Protocolo: 08/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-000078-1-1         Data de Vencimento:06/08/2014
Razão Social:    CLÍNICA MÉDICA CELSO  FELÍCIO DE CARVALHO LTDA              
CNPJ/CPF:        006.024.192/0001-52(   )
Endereço:        AVENIDA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA,12-21  JARDIM ESTORIL  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares  
No. Protocolo:   35.524/2013                      Data de Protocolo: 12/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-002006-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LUIZ FERNANDO MANZONI LOURENÇONE                            
CNPJ/CPF:        036.745.569/28  -  (   )
Endereço:        RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN,27-49  VILA AEROPORTO BAURU   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   37.010/2013                      Data de Protocolo: 19/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-002011-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA PERNAMBUCO                           
CNPJ/CPF:        437.803.698/34  -  (   )
Endereço:        RUA VÍRGILIO MALTA,16-15  VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   31.237/2013                      Data de Protocolo: 18/06/2013
No. CEVS:        350600301-865-000363-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    DANIELA PICCOLO BIZELI                                      
CNPJ/CPF:        258.790.938/40  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO,15-41  VILA NOEMY   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8650-0/06  Serviços de Fonoaudiologia
No. Protocolo:   15.306/2013                      Data de Protocolo: 26/03/2013
No. CEVS:        350600301-865-000411-1-4         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LARISSA TARGA DE PAULA                                      
CNPJ/CPF:        333.245.698/93  -  (   )
Endereço:        RUA RUBENS PAGANI,2-39  VILA SAMARITANA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
No. Protocolo:   38.155/2013                      Data de Protocolo: 26/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-002016-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ROBERTA DE ALMEIDA PERNAMBUCO                               
CNPJ/CPF:        190.947.208/50  -  (   )
Endereço:        RUA VIRGILIO MALTA ,16-15  VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   34.721/2013                      Data de Protocolo: 08/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-001455-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ANDREA BRUNO NIERI                                          
CNPJ/CPF:        220.800.778/64  -  (   )
Endereço:        RUA LUSO BRASILEIRA,4-44 SALA 1001 10º ANDAR VILA CIDADE 
UNIVERSITARIA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   14.875/2013                      Data de Protocolo: 22/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-002018-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RITA DE CÁSSIA PUPO GONÇALVES  LOPES                        
CNPJ/CPF:        062.291.178/35  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO ,15-41  VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos
 para realização de procedimentos cirúrgicos
No. Protocolo:   4.962/2011                       Data de Protocolo: 31/01/2011
No. CEVS:        350600301-851-001096-1-4         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLEGIO CRIATIVO BALÃO ENCANTADO LTDA ME                    
CNPJ/CPF:        002.722.594/0001-70(   )
Endereço:        ALAMEDA DOS HELIOTROPOS,3-28  MADUREIRA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8513-9/00 Ensino Fundamental
No. Protocolo:   4.962/2011                       Data de Protocolo: 31/01/2011
No. CEVS:        350600301-851-000978-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLEGIO CRIATIVO BALÃO ENCANTADO LTDA ME                    
CNPJ/CPF:        002.722.594/0001-70(   )
Endereço:        ALAMEDA DOS HELIOTROPOS,3-28  MADUREIRA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8512-1/00 Ensino Infantil – Pré-escola
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No. Protocolo:   15.062/2011                      Data de Protocolo: 25/03/2011
No. CEVS:        350600301-863-001507-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARCELO AGNOLETTI PEREIRA                                   
CNPJ/CPF:        676.778.279/34  -  (   )
Endereço:        RUA DOUTOR ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA,1-72  VILA SANTA 
TEREZINHA   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   15.062/2011                      Data de Protocolo: 25/03/2011
No. CEVS:        350600301-863-001907-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARCELO AGNOLETTI PEREIRA                                   
CNPJ/CPF:        676.778.279/34  -  (   )
Endereço:        RUA DOUTOR ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA,1-72  VILA SANTA 
TEREZINHA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Equipamento
No. Protocolo:   16.387/2013                      Data de Protocolo: 02/04/2013
No. CEVS:        350600301-865-000113-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    FÁTIMA  APARECIDA MASSON BASTOS                             
CNPJ/CPF:        058.530.758/02  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,35-75  JARDIM AEROPORTO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
No. Protocolo:   35.793/2013                      Data de Protocolo: 15/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000608-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CAROLINA REIS BUSTAMANTE                                    
CNPJ/CPF:        358.650.188/92  -  (   )
Endereço:        RUA COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA ,12-21  JARDIM ESTORIL   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*  8650-0/02 Atvidades de Profissionais de Nutrição    
No. Protocolo:   34.781/2013                      Data de Protocolo: 08/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000156-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    JOSÉ CARLOS FRANCISCO                                       
CNPJ/CPF:       060.306.708/59  -  (   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,36-73  PARQUE PAULISTANO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
No. Protocolo:   15.598/2012                      Data de Protocolo: 23/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-002013-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    JULIANA GASAL TEIXEIRA                                      
CNPJ/CPF:        222.795.238/50  -  (   )
Endereço:        RUA GUILHERME DE ALMEIDA,6-15 SALA 03 CIDADE UNIVERSITÁRIA       
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   8.111/2013                       Data de Protocolo: 15/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-001058-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ADRIANA BERNARDINI ANTUNES SCANAVINI                        
CNPJ/CPF:        145.833.758/83  -  (   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,14-8  CENTRO  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares                                                                                                                       
 No. Protocolo:   11.789/2013                      Data de Protocolo: 07/03/2013
No. CEVS:        350600301-851-000924-1-0         Data de Vencimento:06/08/2014
Razão Social:    INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESU          
CNPJ/CPF:        061.015.087/0007-50(   )
Endereço:        RUA LUIZ ALEIXO,2-69  VILA CARDIA 
 ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8511-2/00 – Educação infantil - creches
No. Protocolo:   34.241/2013                      Data de Protocolo: 04/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-001999-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    EDUARDO BOAVENTURA OLIVEIRA                                 
CNPJ/CPF:        047.509.626/60  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,15-47  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares                                                                                                                       
No. Protocolo:   6.742/2013                       Data de Protocolo: 06/02/2012
No. CEVS:        350600301-864-000048-1-2         Data de Vencimento:05/08/2014
Razão Social:    CLONAL-MEDICINA,TRANSPLANTES E CRIOPRESERVAÇÃO LTD          
CNPJ/CPF:        003.616.529/0001-22(   )
Endereço:        RUA AGENOR MEIRA,18-33  VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8640-2/10 Serviços  quimioterapia
No. Protocolo:   29.617/2012                      Data de Protocolo: 05/06/2012
No. CEVS:        350600301-863-001459-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    HELIO CASTRO DECARO                                         
CNPJ/CPF:        032.795.438/86  -  (   )
Endereço:        RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN,20-26  VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   29.617/2012                      Data de Protocolo: 05/06/2012
No. CEVS:        350600301-863-001460-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    HELIO CASTRO DECARO                                         
CNPJ/CPF:        032.795.438/86  -  (   )
Endereço:        RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN,20-26  VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Equipamento
No. Protocolo:   20.160/2010                      Data de Protocolo: 05/05/2010
No. CEVS:        350600301-852-000077-1-4         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLÉGIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE D.C. LTDA ME             
CNPJ/CPF:        010.592.893/0001-65(001)
Endereço:        RUA INCONFIDÊNCIA,4-73  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8520-1/00 Ensino Médio

No. Protocolo:   20.160/2010                      Data de Protocolo: 05/05/2010
No. CEVS:        350600301-851-001091-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLÉGIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE D.C. LTDA ME             
CNPJ/CPF:        010.592.893/0001-65(001)
Endereço:        RUA INCONFIDÊNCIA,4-73  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8513-9/00 Ensino fundamental
No. Protocolo:   20.160/2010                      Data de Protocolo: 05/05/2010
No. CEVS:        350600301-851-001090-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLÉGIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE D.C. LTDA ME             
CNPJ/CPF:        010.592.893/0001-65(001)
Endereço:        RUA INCONFIDÊNCIA,4-73  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8513-9/00 Educação infantil-Pré escola
No. Protocolo:   38.238/2013                      Data de Protocolo: 27/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000609-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ISABELLA HOTTA                                              
CNPJ/CPF:        356.268.978/01  -  (   )
Endereço:        RUA RUBENS PAGANI ,2-39  VILA SAMARITANA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE *8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
No. Protocolo:   25.733/2012                      Data de Protocolo: 14/05/2012
No. CEVS:        350600301-863-001322-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    AUDREY REZENDE FINAZI                                       
CNPJ/CPF:        270.168.998/88  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO,15-66  VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   25.733/2012                      Data de Protocolo: 14/05/2012
No. CEVS:        350600301-863-001357-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    AUDREY REZENDE FINAZI                                       
CNPJ/CPF:        270.168.998/88  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO,15-66  VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Equipamento
No. Protocolo:   15.848/2013                      Data de Protocolo: 28/03/2013
No. CEVS:        350600301-960-000680-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARIA DE LOURDES DOS SANTOS                                 
CNPJ/CPF:        015.402.488/01  -  (   )
Endereço:        RUA IGNACIO ALEXANDRE NASRALLA,8-56  VILA CIDADE AEROPORTO   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 9602-5/02 Atividades de estética e outros de cuidados com a 
beleza     
No. Protocolo:   71.436/2011                      Data de Protocolo: 16/12/2011
No. CEVS:        350600301-931-000003-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ESPAÇO LAZER E SAÚDE ACADEMIA DE HIDROGINÁSTICA LT          
CNPJ/CPF:        006.119.830/0001-19(   )
Endereço:        RUA LUIZ SVIZZERO,1-73  JARDIM FLÓRIDA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
No. Protocolo:   7.834/2013                       Data de Protocolo: 14/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-002019-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SIMONE FLEURY CORREA DE MORAES                              
CNPJ/CPF:        102.094.668/71  -  (   )
Endereço:        RUA VEREADOR JOAQUIM DA SILVA MARTHA ,19-33  VILA NOVA CIDADE 
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de procedimentos cirúrgicos
No. Protocolo:   14.874/2013                      Data de Protocolo: 22/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000953-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LUIZ CARLOS GARCIA JOAQUIM                                  
CNPJ/CPF:        562.746.969/20  -  (   )
Endereço:        RUA GUSTAVO MACIEL,18-60  JARDIM NASRALLA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares  
No. Protocolo:   14.872/2013                      Data de Protocolo: 22/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000855-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    WAGNER JOSÉ MONTEIRO CARDOSO                                
CNPJ/CPF:        058.510.588/03  -  (   )
Endereço:        RUA GUSTAVO MACIEL,18-60  JARDIM NASRALLA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares  
No. Protocolo:   16.917/2012                      Data de Protocolo: 30/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-001234-1-2         Data de Vencimento:31/12/ 2013
Razão Social:    AIDA RAQUEL FLORES PUENTE                                   
CNPJ/CPF:        094.630.638/97  -  (   )
Endereço:        RUA RUTH RODRIGUES MADURO DOS SANTOS,1-03  NUCLEO MARY DOTA    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   16.917/2012                      Data de Protocolo: 30/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001235-1-0         Data de Vencimento: 31/12/2013
Razão Social:    AIDA RAQUEL FLORES PUENTE                                   
CNPJ/CPF:        094.630.638/97  -  (   )
Endereço:        RUA RUTH RODRIGUES MADURO DOS SANTOS,1-03  NUCLEO MARY DOTA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Equipamento 
No. Protocolo:   17.103/2012                      Data de Protocolo: 31/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-001473-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    KARINA MARIA SALVATORE DE FREITAS                           
CNPJ/CPF:        165.052.758/60  -  (   )
Endereço:        RUA MANOEL BENTO CRUZ ,1-70  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
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No. Protocolo:   17.103/2012                      Data de P3otocolo: 31/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-001584-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    KARINA MARIA SALVATORE DE FREITAS                           
CNPJ/CPF:        165.052.758/60  -  (   )
Endereço:        RUA MANOEL BENTO CRUZ ,1-70  CENTRO 
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - Equipamento  
No. Protocolo:   20.160/2010                      Data de Protocolo: 05/05/2010
No. CEVS:        350600301-851-001169-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    COLÉGIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE D.C. LTDA ME             
CNPJ/CPF:        010.592.893/0001-65(001)
Endereço:        RUA INCONFIDÊNCIA,4-73  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8511-2/00 Eduacação infantil - creches

No. Protocolo:   29.765/2012                      Data de Protocolo: 06/06/2012
No. CEVS:        350600301-863-001476-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    DANIEL SALVATORE DE FREITAS                                 
CNPJ/CPF:        304.056.068/93  -  (   )
Endereço:        RUA MANOEL BENTO CRUZ ,1-70  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica

No. Protocolo:   35.028/2013                      Data de Protocolo: 10/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000607-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    GLAUCIA REGINA DOS SANTOS                                   
CNPJ/CPF:        093.203.318/04  -  (   )
Endereço:        RUA MARIA JOSÉ ,5-36  VILA ALTINÓPOLIS
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* Atividade de psicologia e psicanalise
No. Protocolo:   6.622/2013                       Data de Protocolo: 05/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-000598-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARCIO ROBERTO KAMLA FAINA                                  
CNPJ/CPF:        767.122.738/20  -  (   )
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares  
No. Protocolo:   33.141/2013                      Data de Protocolo: 28/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000691-1-6         Data de Vencimento:12/08/2014
Razão Social:    O  RTOCLÍNICA PLUS - ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA EPP            
CNPJ/CPF:        049.883.986/0001-84(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,15-45  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   33.141/2013                      Data de Protocolo: 28/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-001087-1-5         Data de Vencimento:12/08/2014
Razão Social:    ORTOCLÍNICA PLUS - ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA EPP            
CNPJ/CPF:        049.883.986/0001-84(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,15-45  CENTRO  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - EQUIPAMENTO
No. Protocolo:   9.837/2013                       Data de Protocolo: 25/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-001267-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ALBERTO SALA FRANCO                                         
CNPJ/CPF:        023.041.638/15  -  (   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,15-45  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares   
No. Protocolo:   18.886/2013                      Data de Protocolo: 12/04/2013
No. CEVS:        350600301-864-000081-1-7         Data de Vencimento:12/08/2014
Razão Social:    OXIBARIMED SERV. DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTD          
CNPJ/CPF:        007.660.022/0001-27(   )
Endereço:        RUA RIO BRA NCO,13-83  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8640-2/99 Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica – não especificadas anteriormente

No. Protocolo:   37.284/2010                      Data de Protocolo: 17/08/2010
No. CEVS:        350600301-863-001289-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    FABIO DE ORNELAS                                            
CNPJ/CPF:        220.090.498/37  -  (   )
Endereço:        RUA PRIMEIRO DE AGOSTO,3-72 SALA 102 CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   14.932/2012                      Data de Protocolo: 21/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-001532-1-4         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARIA CECÍLIA RIBEIRO DE MATTOS                             
CNPJ/CPF:        253.216.548/08  -  (   )
Endereço:        RUA ARAUJO LEITE ,38-24  JARDIM AEROPORTO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica
No. Protocolo:   14.932/2012                      Data de Protocolo: 21/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-001533-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARIA CECÍLIA RIBEIRO DE MATTOS                             
CNPJ/CPF:        253.216.548/08  -  (   )
Endereço:        RUA ARAUJO LEITE ,38-24  JARDIM AEROPORTO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/04-Atividade Odontológica - EQUIPAMENTO
No. Protocolo:   23.148/2013                      Data de Protocolo: 03/05/2013
No. CEVS:        350600301-865-000277-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SANDRA ELIZA PALHARES                                       
CNPJ/CPF:        114.942.998/44  -  (   )
Endereço:        RUA MARIA JOSÉ,5-36  VILA ALTINÓPOLIS
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanalise

No. Protocolo:   19.899/2013                      Data de Protocolo: 17/04/2013
No. CEVS:        350600301-864-000171-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    HOSPITAL DE REABILITAÇAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAI          
CNPJ/CPF:        063.025.530/0082-70(   )
Endereço:        RUA SILVIO MARCHIONE ,3-20  VILA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8640-2/02 Laboratorios Clinicos
No. Protocolo:   6.623/2013                       Data de Protocolo: 05/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-002023-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LINDOLFO CRUZ PINHEIRO                                      
CNPJ/CPF:        276.584.657/04  -  (   )
Endereço:        RUA TREZE DE MAIO,13-69  VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para
 realização de exames complementares   

No. Protocolo:   36.677/2013                      Data de Protocolo: 18/07/2013
No. CEVS:        350600301-861-000031-1-5         Data de Vencimento:13/08/2014
Razão Social:    ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.                
CNPJ/CPF:        051.502.821/0010-58(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,12-40  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar – 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

No. Protocolo:   36.677/2013                      Data de Protocolo: 18/07/2013
No. CEVS:        350600301-861-000038-1-6         Data de Vencimento:13/08/2014
Razão Social:    ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.                
CNPJ/CPF:        051.502.821/0010-58(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,12-40  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro 
e unidades hospitalares para atendimento a urgências
No. Protocolo:   36.677/2013                      Data de Protocolo: 18/07/2013
No. CEVS:        350600301-864-000209-1-5         Data de Vencimento:13/08/2014
Razão Social:    ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.                
CNPJ/CPF:        051.502.821/0010-58(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,12-40  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com
 uso de radiação ionizante – execto tomografia
No. Protocolo:   36.677/2013                      Data de Protocolo: 18/07/2013
No. CEVS:        350600301-864-000211-1-3         Data de Vencimento:13/08/2014
Razão Social:    ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.                
CNPJ/CPF:        051.502.821/0010-58(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,12-40  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com
 uso de radiação ionizante – execto tomografia - Equipamento

No. Protocolo:   36.677/2013                      Data de Protocolo: 18/07/2013
No. CEVS:        350600301-864-000210-1-6         Data de Vencimento:13/08/2014
Razão Social:    ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.                
CNPJ/CPF:        051.502.821/0010-58(   )
Endereço:        RUA RIO BRANCO,12-40  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8640-2/05 serviços de diagnostico por imagem com 
uso de radiação ionizante – execto tomografia - Equipamento
No. Protocolo:   19.932/2013                      Data de Protocolo: 15/04/2013
No. CEVS:        350600301-863-001444-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LEANDRO DE POLI                                             
CNPJ/CPF:        276.967.618/03  -  (   )
Endereço:        ALAMEDA CONEGO ANIBAL DIFRANCIA ,6-12  PARQUE VISTA ALEGRE 
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  
No. Protocolo:   26.665/2012                      Data de Protocolo: 18/05/2012
No. CEVS:        350600301-863-001439-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    EDNA MARIA CARRASCOSA GARCIA                                
CNPJ/CPF:        245.904.978/16  -  (   )
Endereço:        ALAMEDA CONEGO ANIBAL DIFRANCIA,6-12  PARQUE  VISTA ALEGRE  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  
No. Protocolo:   5.126/2013                       Data de Protocolo: 28/01/2013
No. CEVS:        350600301-864-000208-1-8         Data de Vencimento:14/08/2014
Razão Social:    HUMANA MEDICINA LTDA                                        
CNPJ/CPF:        000.708.522/0001-42(   )
Endereço:        RUA AGENOR MEIRA,18-33  VILA NOEMY  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8640-2/10 Serviços de quimioterapia
No. Protocolo:   25.248/2013                      Data de Protocolo: 14/05/2013
No. CEVS:        350600301-863-002024-1-0         Data de Vencimento:14/08/2014
Razão Social:    OFTALMOCLIN CLÍNICA E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA  LTDA          
CNPJ/CPF:        004.823.868/0001-42(   )
Endereço:        RUA DOUTOR ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA ,2-49 SALA- A  VILA SANTA 
TEREZA   
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos
 para realização de procedimentos cirúrgicos
No. Protocolo:   29.237/2013                      Data de Protocolo: 06/06/2013
No. CEVS:        350600301-863-000740-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ROBERTO MARINS DE CARVALHO                                  
CNPJ/CPF:        120.178.568/51  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,26-18  VILA SANTA TEREZA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro
 e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
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No. Protocolo:   27.462/2013                      Data de Protocolo: 24/05/2013
No. CEVS:        350600301-863-000922-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LUIZ OLAVO FIRMINO                                          
CNPJ/CPF:        135.334.358/81  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,26-18  VILA SANTA TEREZA    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

No. Protocolo:   17.027/2013                      Data de Protocolo: 04/04/2013
No. CEVS:        350600301-863-000363-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ANDRÉ LUIS OLIVEIRA BRUNO                                   
CNPJ/CPF:        161.788.778/11  -  (   )
Endereço:        RUA AZARIAS LEITE,20-120  VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares   

No. Protocolo:   14.313/2013                      Data de Protocolo: 20/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-002026-1-4         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ROBERTA NUNES PACCOLA                                       
CNPJ/CPF:        131.010.618/57  -  (   )
Endereço:        RUA AZARIAS LEITE,12-22  VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de procedimentos cirúrgicos
No. Protocolo:   16.397/2012                      Data de Protocolo: 28/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000297-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    GESILDA CORREIA DE MELO CHIQUITO                            
CNPJ/CPF:        148.876.305/49  -  (   )
Endereço:        RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA,20-82  VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  
No. Protocolo:   16.397/2012                      Data de Protocolo: 28/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000298-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    GESILDA CORREIA DE MELO CHIQUITO                            
CNPJ/CPF:        148.876.305/49  -  (   )
Endereço:        RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA,20-82  VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica – EQUIPAMENTO    

No. Protocolo:   34.909/2013                      Data de Protocolo: 10/07/2013
No. CEVS:        350600301-863-000675-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RENATA PELLI BONINI PIOVEZAN                                
CNPJ/CPF:        079.028.808/76  -  (   )
Endereço:        RUA FLORIANO PEIXOTO,18-8  JARDIM ESTORIL
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos
 para realização de exames complementares  

No. Protocolo: 13.519/2013                            Data de Protocolo: 15/03/2013
No. CEVS:        350600301-562-000192-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LUIS FERNANDO ANTUNES PINHEIRO                              
CNPJ/CPF:        303.375.548/89  -  (   )
Endereço:        RUA VIRGILIO MALTA,17-81  VILA MESQUITA    
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos
 para realização de exames complementares  

No. Protocolo:  13.522/2013                            Data de Protocolo: 15/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-001567-1-0         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    JOSÉ EDUARDO BERGAMI ANTUNES                                
CNPJ/CPF:        045.684.448/10  -  (   )
Endereço:        RUA VIRGÍLIO MALTA,17-81  VILA MESQUITA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares  

No. Protocolo:   13.509/2013                      Data de Protocolo: 15/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000545-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    MARIO HAMADA                                                
CNPJ/CPF:        825.880.078/72  -  (   )
Endereço:        RUA VIRGILIO MALTA,17-81  VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos
 para realização de exames complementares  
No. Protocolo:   8.666/2013                       Data de Protocolo: 19/02/2013
No. CEVS:        350600301-863-001698-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RAFAELLE BATISTELLA PIRES                                   
CNPJ/CPF:        304.511.468/75  -  (   )
Endereço:        RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES,12-41  VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA     
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   4.537/2013                       Data de Protocolo: 24/01/2013
No. CEVS:        350600301-863-001421-1-5         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    CARLA RIBEIRO LAMBERTINI                                    
CNPJ/CPF:        162.034.008/90  -  (   )
Endereço:        RUA JOSE FERREIRA MARQUES ,12-41  VILA NOVA UNIVERSITARIA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares  
No. Protocolo:   490/2010                         Data de Protocolo: 07/01/2010
No. CEVS:        350600301-871-000016-1-9         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    THIAGO EDUARDO LOPES ME                                     
CNPJ/CPF:        011.361.991/0001-54(   )
Endereço:        RUA CARLOS MARQUES ,12-42  BAURU        
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE * 8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas     

No. Protocolo:   15.684/2012                      Data de Protocolo: 24/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000409-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ROSANA MODESTO DA CUNHA BUSCH                               
CNPJ/CPF:        093.374.758/63  -  (   )
Endereço:        AV. COM. JOSÉ DA SILVA MARTHA,5-8B  JARDIM ESTORIL  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  
No. Protocolo:   15.684/2012                      Data de Protocolo: 24/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000410-1-7         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    ROSANA MODESTO DA CUNHA BUSCH                               
CNPJ/CPF:        093.374.758/63  -  (   )
Endereço:        AV. COM. JOSÉ DA SILVA MARTHA,5-8B  JARDIM ESTORIL
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica - EQUIPAMENTO
No. Protocolo:   15.239/2013                      Data de Protocolo: 25/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000680-1-2         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    RENATA SIMÕES MALTA DE LIMA                                 
CNPJ/CPF:        266.847.938/01  -  (   )
Endereço:        RUA VIVALDO GUIMARÃES,15-55  JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  
No. Protocolo:   13.130/2013                      Data de Protocolo: 14/03/2013
No. CEVS:        350600301-864-000167-1-3         Data de Vencimento:16/08/2014
Razão Social:    RADIOFAST SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME                  
CNPJ/CPF:        015.318.911/0001-39(   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,12-33  VILA SANTA ISABEL
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com uso de 
radiação ionizante – 
execto tomografia
No. Protocolo:   13.130/2013                      Data de Protocolo: 14/03/2013
No. CEVS:        350600301-864-000212-1-0         Data de Vencimento:16/08/2014
Razão Social:    RADIOFAST SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME                  
CNPJ/CPF:        015.318.911/0001-39(   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,12-33  VILA SANTA ISABEL
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com uso de 
radiação ionizante –
 execto tomografia
No. Protocolo:   13.130/2013                      Data de Protocolo: 14/03/2013
No. CEVS:        350600301-864-000213-1-8         Data de Vencimento:16/08/2014
Razão Social:    RADIOFAST SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME                  
CNPJ/CPF:        015.318.911/0001-39(   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,12-33  VILA SANTA ISABEL 
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*   8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com uso de 
radiação ionizante –
 execto tomografia 

No. Protocolo:   13.130/2013                      Data de Protocolo: 14/03/2013
No. CEVS:        350600301-864-000214-1-5         Data de Vencimento:16/08/2014
Razão Social:    RADIOFAST SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME                  
CNPJ/CPF:        015.318.911/0001-39(   )
Endereço:        RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,12-33  VILA SANTA ISABEL
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*  8640-2/05  serviços de diagnostico por imagem com uso de 
radiação ionizante –
 execto tomografia
No. Protocolo:   ´14.250/2013                     Data de Protocolo: 20/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000933-1-9         Data de Vencimento:19/08/2014
Razão Social:    CLÍNICA SAÚDE LTDA                                          
CNPJ/CPF:        004.887.914/0001-77(   )
Endereço:        RUA CUSSY JUNIOR ,11-62  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames
 complementares  
No. Protocolo:   14.250/2013                      Data de Protocolo: 20/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-000932-1-1         Data de Vencimento:19/08/2014
Razão Social:    CLÍNICA SAÚDE LTDA                                          
CNPJ/CPF:        004.887.914/0001-77(   )
Endereço:        RUA CUSSY JUNIOR ,11-62  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 
No. Protocolo:   14.250/2013                      Data de Protocolo: 20/03/2013
No. CEVS:        350600301-863-002029-1-6         Data de Vencimento:19/08/2014
Razão Social:    CLÍNICA SAÚDE LTDA                                          
CNPJ/CPF:        004.887.914/0001-77(   )
Endereço:        RUA CUSSY JUNIOR ,11-62  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
No. Protocolo:   38.910/2012                      Data de Protocolo: 02/08/2012
No. CEVS:        350600301-865-000556-1-1         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SORAIA FARID REDONDO                                        
CNPJ/CPF:        077.730.498/82  -  (   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,19-84  VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE*8650-0/04 – Atividades de Fisioterapia
No. Protocolo:   14.696/2012                      Data de Protocolo: 20/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000828-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SOLANGE DE OLIVEIRA BRAGA FRANZOLIN                         
CNPJ/CPF:        015.346.148/93  -  (   )
Endereço:        RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA,17-40  VILA SANTA TEREZA       
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica  



25DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE AGOSTO DE 2.013

No. Protocolo:   38.223/2013                      Data de Protocolo: 27/07/2013
No. CEVS:        350600301-865-000490-1-8         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    LUCIANA CASARIN                                             
CNPJ/CPF:        276.635.798/01  -  (   )
Endereço:        JOAQUIM DA SILVA MARTHA,11-71  VILA SANTA IZABEL  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8650-0/03 Atvidade de psicologia e psicanalise
No. Protocolo:   14.681/2012                      Data de Protocolo: 20/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000832-1-6         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SARA NADER MARTHA                                           
CNPJ/CPF:        040.426.328/31  -  (   )
Endereço:        RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA ,17-40  VILA SANTA TEREZA  
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica    
No. Protocolo:   14.681/2012                      Data de Protocolo: 20/03/2012
No. CEVS:        350600301-863-000833-1-3         Data de Vencimento:31/12/2013
Razão Social:    SARA NADER MARTHA                                           
CNPJ/CPF:        040.426.328/31  -  (   )
Endereço:        RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA ,17-40  VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE* 8630-5/04 Atividades Odontológica    

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: 20/08/13 A 21/08/13

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
10.741/13 PETERSON MOCHIM CREPALDI BAURU ME
32.533/13 DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
5.433/13 LABORAT. DE ANATOMIA PATOL. E CITOPATOL. DE BAURU LTDA EPP
13.532/12 IASCJ - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA
22.906/11 DELTA QUIMICA IND. E COM. LTDA ME
20.216/11 SIMONE DE MOURA SANCHES ALIMENTOS ME
40.181/11 FABIO JEFERSON FORATO EPP
39.752/11 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP
18.028/12 DANIELE CREPALDI RIBEIRO
38.376/13 DROGARIA GETULIO BAURU LTDA
38.378/13 FARMACENTRO BAURU LTDA
40.285/12 A. Y. MINAMOTO DA SILVEIRA ME
27.843/13 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
23.250/13 C. MODOLO DROGARIA ME
23.743/09 LILIAN REGINA ALMENDO BAURU ME
4.071/11 SDO – SISTEMA DE DOC. ODONTOLOGICA LTDA
2.512/13 COSTA & FIORI LTDA
32.705/13 FAVORETTO E PICOLI LTDA ME
31.290/13 G.S.X. ASS. E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
7.946/10 ROBERTO IGNATIOS DE ALMEIDA BAURU ME

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
38.248/13 NAÇÕES BAURU POINT COM. DE ALIMENTOS LTDA ME 30.254 E-1
38.872/13 TENDA ATACADO LTDA 18.644 E-1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO REFERENTE  AO LAUDO DE ANÁLISE
Nº 5243.00/2013:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
30.704/13 TENDA ATACADO LTDA 1.880  B-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24.302/13 COLEGIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE D.C. LTDA ME 7.395 E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
10.741/13 PETERSON MOCHIM CREPALDI BAURU ME 12.141 E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
22.742/13 CINTIA REGINA DOS SANTOS ROSSATO 30 12.006 E-1
34.007/13 MARCIO ANISIO BILANCIERI ME 30 18.472 E-1
22.778/13 LEANDRO ALMAGRO PEREIRA ME 30 18.548 E-1
13.376/13 CARMEN ELIZABETH GARCIA SUPERMERCADO ME 45 18.536 E-1
27.513/13 SUPERMERCADO BONANÇA LTDA 60 18.549 E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24.310/13 JOSE SOARES LEITE 18.448 E-1
9.166/13 SORVETERIA LIMA & FILHO LTDA ME 11.984 E-1
18.101/13 SIMONE ALVES DE LIMA 38028055850 18.537 E-1
27.247/13 ONEIDE CONCEIÇAÕ DE ALMEIDA BAURU ME 18.534 E-1
24.303/13 FAVINHO DE MEL S/C LTDA ME 7.394 E-1
24.314/13 FAVINHO DE MEL S/C LTDA ME 7.388 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24.165/13 GOMES E RIBAS LTDA ME 2.035 E-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRECIADO POR 
NÃO CABER RECURSO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
13.372/13 CARMEN ELIZABETH GARCIA SUPERMERCADO ME 1.991 E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 41.360/13
INTERESSADO DE PAULA & MORETTI DROGARIA LTDA ME
REQUERENTE HAYLA KIZZE GARCIA LOZAPIO
CPF 325.804.238-81
CRF/SP 54.201

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 35.829/12
INTERESSADO TANIELI CRISTINI CREPALDI
REQUERENTE TANIELI CRISTINI CREPALDI
CPF 342.405.958-4-78
CREFITO/SP 41.236-LTF

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 38.280/12
INTERESSADO GUSTAVO HIDEKI KAWANAMI
REQUERENTE GUSTAVO HIDEKI KAWANAMI
CPF 226.710.198-07
CRM/SP 107.879

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 38.281/12
INTERESSADO BEATRIZ CAMARGO FONTANELLA
REQUERENTE BEATRIZ CAMARGO FONTANELLA
CPF 324.433.438-55
CRM/SP 134.395

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 35.239/09
INTERESSADO MARCOS CABELLO DOS SANTOS
REQUERENTE MARCOS CABELLO DOS SANTOS
CPF 054.217.178-36
CRM/SP 57.205

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 41.360/13
INTERESSADO DE PAULA & MORETTI DROGARIA LTDA ME
REQUERENTE SILVIA CRISTINA MENDES PASSOS
CPF 171.726.628-22
CRF/SP 17.635

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REF. EQUIPAMENTO DE RAIOS-X 
ODONTOLOGICO
PROCESSO 30.793/06
INTERESSADO ODONTOMAG CLINICA E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME
REQUERENTE MARCOS ANTONIO DE GODOY
CPF 959.208.208-10
CRO/SP 74.016

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 17.197/08
RAZÃO SOCIAL SUELI LOBO DEVIDES
ATIVIDADE ODONTOLOGICA
CNPJ 044.334.978-94
ENDEREÇO R. JOÃO ABO ARRAGE, 2-63 VL. GUEDES DE AZEVEDO

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 35.239/09
INTERESSADO MARCOS CABELLO DOS SANTOS

ATIVIDADE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE 
RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNETICA

ENDEREÇO (DE) R. ZARIAS LEITE, 12-22 VL. MESQUITA
ENDEREÇO (PARA) R. RUBENS ARRUDA, 11-82 JD. ESTORIL

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 30.793/06
RAZÃO SOCIAL ODONTOMAG CLINICA E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME
ENDEREÇO R. JOSE MUNHOZ 3-80 JD. ARARUNA
EQUIPAMENTO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO
Nº DE SÉRIE 001
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE/SPECTRO II

CORRENTE E 
TENSÃO 10 Ma/50 kVp

CEVS 350600301-863-01517-1-8



26 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE AGOSTO DE 2.013

ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 15/08/13
ONDE SE LÊ: 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
68.396/11 V. MOREIRA MERCEARIA ME

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
68.396/11 V. MOREIRA PADARIA ME

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 20/08/13
ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
38.802/13 SILVANIA ROCHA FABIANO ME

LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
38.802/13 SILVANIA ROCHA FABIANO ME 90 30.258 E-1

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  Responsável pelas informações: ENFª ROSSANA - UPA IPIRANGA 
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 18/08/2013 3585182 LAS 78 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 11:00HR UPA IPIRANGA AG PARECER
2 18/08/2013 3585159 FBO 18 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 8:00HR UPA IPIRANGA AG PARECER
3 19/08/2013 3587707 DS 69 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG PARECER
4 19/08/2013 3588075 BAS 75 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG PARECER

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

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  Responsável pelas informações: ANA PINHO

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 Cardiologia HB E HEB 16/08/2013 16H00 UPA Bela Vista Ag. Leito
4 18/08/2013 3584950 LMN 86 F Bauru CM HB E HEB 18/08/2013 16h50 UPA Bela Vista Ag. Leito
5 17/08/2013 3583941 MPF 74 M Bauru Cardiologia HB E HEB 19/08/2013 08h40 UPA Bela Vista Ag. Leito
6 18/08/2013 3585220 SAS 35 F Bauru CM HB E HEB 19/08/2013 09h10 UPA Bela Vista Ag. Parecer
7 19/08/2013 3586575 CAO 42 F Bauru CM HB E HEB 19/08/2013 11h30 UPA Bela Vista Ag. Parecer
8 3586601 DBG 93 F Bauru CM HB E HEB 19/08/2013 12h30 UPA Bela Vista Ag. Parecer

UPA – GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  Responsável pelas informações: LETÍCIA ORESTES
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 13/08/2013 3573288 JO 70 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 10:00 UPA/GR Ag leito HE
2 19/08/2013 3586600 JC 97 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 12:00 UPA/GR liberado HMA
4 19/08/2013 3585467 JS 62 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 20:00 UPA/GR 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  Responsável pelas informações: DAMARIS TAVANTE

 Data Nº ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo Intern. Hospital Data da Solic. Hor. Solic. Local da Solic. Desfecho
1     não temos paciente aguardando vaga        

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  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
4 16/08/2013 3581291 HFC 68 F BAURU ONCO HB/HE/CROSS 16/08/2013 09:39 PSMC NEGADO HE
5 18/08/2013 3584546 TS 17 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 00:30 PSMC HB 18/08
6 18/08/2013 3584595 LPLL 86 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:00 PSMC HB 18/08
7 18/08/2013 3584641 VAP 38 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 02:15 PSMC HB 18/08
8 18/08/2013 3584696 DFS 37 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 07:27 PSMC HB 18/08
9 18/08/2013 3584558 MBP 77 F BAURU CM HB/HE 18/08/2013 11:21 PSMC ALTA PEDIDO

10 18/08/2013 3584946 JG 59 M BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:07 PSMC HB 18/08
11 18/08/2013 3584964 IAP 56 F BAURU ORTOPEDIA HB 18/08/2013 13:36 PSMC HB 18/08
12 18/08/2013 3584619 JC 68 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 18/08/2013 14:17 PSMC NEGADO HE
13 18/08/2013 3579940 SS 56 M BAURU GASTRO HB/HE 18/08/2013 14:30 PSMC HE 19/08
14 19/08/2013 3585581 JBC 65 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 01:41 PSMC ALTA 19/08
15 19/08/2013 3585604 AOP 30 M BAURU UTI HB/HE 19/08/2013 06:30 PSMC HB 19/08
16 19/08/2013 3585312 CR 27 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 19/08/2013 00:13 PSMC NEGADO HE
17 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 47 F BAURU CARDIO HB/HE 16/08/2013 23:17 PSMC AG/LEITO
20 19/08/2013 3586271 PMR 38 M BAURU C.GERAL HB 19/08/2013 10:14 PSMC HB 19/08
21 19/08/2013 3587288 AFRAS 52 F BAURU ONCO HB/HE 19/08/2013 15:00 PSMC AG/PARECER
22 19/08/2013 3587924 MYK 75 F BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 15:10 PSMC AG/PARECER
23 19/08/2013 3588193 WSF 18 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 15:50 PSMC AG/PARECER
24 19/08/2013 3587577 LMGM 33 M CABRALIA ORTOPEDIA HB/HE 19/08/2013 16:00 PSMC AG/PARECER
25 19/08/2013 3587714 JGF 73 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 16:10 PSMC AG/PARECER
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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  20/08/2013  Responsável pelas informações: ENFª ROSSANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 18/08/2013 3585182 LAS 78 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 11:00HR UPA IPIRANGA HMA
2 18/08/2013 3585159 FBO 18 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 8:00HR UPA IPIRANGA ALTA MEDICA
3 19/08/2013 3587707 DS 69 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG LEITO
4 19/08/2013 3588075 BAS 75 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG LEITO
5 19/08/2013 3586078 MAS 63 F BAURU CM HB/HE 19/08/2013 18:00HR UPA IPIRANGA AG LEITO
6 20/08/2013 3591757 VLBMS 60 F BAURU CM HB/HE 20/08/2013 16:20HR UPA IPIRANGA NEGADA
7 20/08/2013 3592501 LRS 74 F BAURU CARDIOLOGIA HB/HE 20/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA NEGADA

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  20/08/2013  Responsável pelas informações: LETÍCIA ORESTES
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 13/08/2013 3573288 JO 70 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 10:00 UPA/GR Ag leito HE
2 19/08/2013 3586600 JC 97 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 12:00 UPA/GR liberado HMA
4 19/08/2013 3585467 JS 62 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 20:00 UPA/GR Ag Parecer

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  20/08/2013  Responsável pelas informações: LETÍCIA ORESTES

 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
1 16/08/2013 3581291 HFC 68 F BAURU ONCO HB/HE/CROSS 16/08/2013 09:39 PSMC H C/BOTUC
2 18/08/2013 3584619 JC 68 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 18/08/2013 14:17 PSMC AG/PARECER
3 18/08/2013 3579940 SS 56 M BAURU GASTRO HB/HE 18/08/2013 14:30 PSMC HE 19/08
4 19/08/2013 3585581 JBC 65 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 01:41 PSMC ALTA 19/08
5 19/08/2013 3585604 AOP 30 M BAURU UTI HB/HE 19/08/2013 06:30 PSMC HB 19/08
6 19/08/2013 3585312 CR 27 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 19/08/2013 00:13 PSMC HE 20/08
7 18/08/2013 3584888 EOR 85 F BAURU C.GERAL HB/HE 18/08/2013 20:30 PSMC AG/LEITO
8 17/08/2013 3583323 MAC 68 F BAURU UTI HB/HECROSS 17/08/2013 06:26 PSMC AG/LEITO
9 16/08/2013 3583020 COM 47 F BAURU CARDIO HB/HE 16/08/2013 23:17 PSMC HE 19/08
10 19/08/2013 3586271 PMR 38 M BAURU C.GERAL HB 19/08/2013 10:14 PSMC HB 19/08
11 19/08/2013 3587288 AFRAS 52 F BAURU CM HB/HE 19/08/2013 15:00 PSMC AG/LEITO
12 19/08/2013 3587924 MYK 75 F BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 15:10 PSMC HB 19/08
13 19/08/2013 3588193 WSF 18 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 15:50 PSMC HB 19/08
14 19/08/2013 3587577 LMGM 33 M CABRALIA ORTOPEDIA HB/HE 19/08/2013 16:00 PSMC HB 19/08
15 19/08/2013 3587714 JGF 73 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 16:10 PSMC HB 19/08
16 19/08/2013 3589158 MBS 91 F BAURU VASCULAR HE/HB 19/08/2013 21.10 PSMC HB 20/08
17 19/08/2013 33588562 JXL 64 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 21.14 PSMC HB 20/08
18 19/08/2013 3589191 ALA 68 F BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 21.18 PSMC HB19/08
19 19/08/2013 3589082 VPB 45 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 21.20 PSMC HB/19/08
20 19/08/2013 3587871 MYK 41 F BAURU C.GERAL HE/HB 19/08/2013 2355 PSMC HB 20/08
21 19/08/2013 3589108 JRFM 70 F BAURU VASCULAR HB/HE 19/08/2013 2250 PSMC AG/LEITO
22 20/08/2013 3589478 CS 35 F BAURU ORTOPEDIA HB 20/08/2013 01.00 PSMC HB 20/20
23 20/08/2013 3589500 MLG 45 M BAURU UTI HB 20/08/2013 01.30 PSMC H B 20/08
24 20/08/2013 3588547 VAF 14 M BAURU C. GERAL HB/HE 20/08/2013 06.29 PSMC HB20/08
25 20/08/2013 3589574 MAS 58 M BAURU CARDIO HE/HB 20/08/2013 06:54 PSMC AG /PARECER
26 20/08/2013 3859535 LTV 74 F BAURU CARDIO HE/HB 20/08/2013 09;19 PSMC AG/LEITO
27 20/08/2013 3588531 W H S S 14 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 20/08/2013 10:02 PSMC AG/PARECER
28 20/08/2013 3588203 DMA 33 F BAURU C.GERAL HB 20/08/2013 12:11 PSMC HB 20/08
29 19/08/2013 3589012 JC 68 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 23:40 PSMC AG/PARECER
30 20/08/2013 3586525 CRP 49 M BAURU INFECTO HB/HE 20/08/2013 15:00 PSMC AG/PARECER
31 19/08/2013 3584634 JS 77 M BAURU C.GERAL HB/HE 19/08/2013 17;18 PSMC AG/LEITO
32 19/08/2013 3589300 LAS 50 M BAURU OFTALMO HB/HE/CROSS 19/08/2013 22;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  21/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: ENFª ROSSANA - UPA IPIRANGA
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital    Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 19/08/2013 3587707 DS 69 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA ALTA MEDICA
2 19/08/2013 3588075 BAS 75 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG LEITO
3 19/08/2013 3586078 MAS 63 F BAURU CM HB/HE 19/08/2013 18:00HR UPA IPIRANGA ALTA MEDICA
4 20/08/2013 3591757 VLBMS 60 F BAURU CM HB/HE 20/08/2013 16:20HR UPA IPIRANGA NEGADA
5 20/08/2013 3592501 LRS 74 F BAURU CM HB/HE 20/08/2013 16:00HR UPA IPIRANGA AG PARECER

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

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  21/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: PRISCILA BEIJO
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 15/08/2013 3578147 BACS 66 F Bauru CM HB E HEB 16/08/2013 08h30 UPA Bela Vista Ag. Leito
2 18/08/2013 3584950 LMN 86 F Bauru CM HB E HEB 18/08/2013 16h50 UPA Bela Vista Ag. Leito
3 18/08/2013 3585220 SAS 35 F Bauru CM HB E HEB 19/08/2013 09h10 UPA Bela Vista Ag. Leito
4 19/08/2013 3586575 CAO 42 F Bauru CM HB E HEB 19/08/2013 11h30 UPA Bela Vista Liberado HMA
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5 19/08/2013 3586768 JJA 87 M Bauru Urologia HB E HEB 20/08/2013 08h40 UPA Bela Vista Ag. Leito
6 19/08/2013 3588978 SMFA 79 F Bauru CM HB E HEB 20/08/2013 09H50 UPA Bela Vista Vaga Negada
7 21/08/2013 3593686 BNB 58 M Bauru UTI HB E HEB 21/08/2013 02h00 UPA Bela Vista Vaga Negada/ CROSS
8 20/08/2013 3590073 SLO 76 F Bauru UTI HB E HEB 21/08/2013 09h50 UPA Bela Vista Ag. Parecer
9 20/08/2013 3593257 GBC 44 F Bauru Urologia HB E HEB 21/08/2013 10h05 UPA Bela Vista Ag. Parecer

UPA – GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  21/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: RITA DELARMELINDO
 Data Nº da ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo de Internação Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho

1 13/08/2013 3573288 JO 70 Masc Bauru CM HB/HE 19/08/2013 10:00 UPA/GR Ag leito HE
2 20/08/2013 3593274 LBS 17 Masc Bauru CM HB/HE 20/08/2013 20:00 UPA/GR Ag parecer
4 20/08/2013 3593165 MHC 48 Masc Bauru CM HB/HE 20/08/2013 14:00 UPA/GR Neg-Repassado HE
3 21/08/2013 3592786 JBO 62 Masc Bauru CM HB/HE 21/08/2013 10:00 UPA/GR Ag Parecer

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a 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  21/08/2013 ATUALIZADO ATE AS 11HRS Responsável pelas informações: JANE E CLEUSA

 ENTRADA FICHA INICIAIS ID SEX CIDADE Especialidade Hospital Data da Soli. Hor Local SOL. Desfecho
1 16/08/2013 3581291 HFC 68 F BAURU ONCO HB/HE/CROSS 16/08/2013 09:39 PSMC HC/B 20/08
2 18/08/2013 3584619 JC 68 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 18/08/2013 14:17 PSMC AG/PARECER
3 19/08/2013 3585312 CR 27 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 19/08/2013 00:13 PSMC HE 20/08
4 18/08/2013 3584888 EOR 85 F BAURU C.GERAL HB/HE 18/08/2013 20:30 PSMC he 21/08
5 17/08/2013 3583323 MAC 68 F BAURU UTI HB/HECROSS 17/08/2013 06:26 PSMC AG/LEITO
6 19/08/2013 3589158 MBS 91 F BAURU VASCULAR HE/HB 19/08/2013 21.10 PSMC HB 20/08
7 19/08/2013 33588562 JXL 64 M BAURU ORTOPEDIA HB 19/08/2013 21.14 PSMC HB 20/08
8 19/08/2013 3587871 MYK 41 F BAURU C.GERAL HE/HB 19/08/2013 2355 PSMC HB 20/08
9 19/08/2013 3589108 JRFM 70 F BAURU VASCULAR HB/HE 19/08/2013 2250 PSMC AG/LEITO

10 20/08/2013 3589478 CS 35 F BAURU ORTOPEDIA HB 20/08/2013 01.00 PSMC HB 20/20
11 20/08/2013 3589500 MLG 45 M BAURU UTI HB 20/08/2013 01.30 PSMC H B 20/08
12 20/08/2013 3588547 VAF 14 M BAURU C. GERAL HB/HE 20/08/2013 06.29 PSMC HB20/08
13 20/08/2013 3589574 MAS 58 M BAURU CARDIO HE/HB 20/08/2013 06:54 PSMC AG /PARECER
14 20/08/2013 3859535 LTV 74 F BAURU CARDIO HE/HB 20/08/2013 09;19 PSMC AG/LEITO
15 20/08/2013 3588531 W H S S 14 M BAURU UTI HB/HE/CROSS 20/08/2013 10:02 PSMC AG/PARECER
16 20/08/2013 3588203 DMA 33 F BAURU C.GERAL HB 20/08/2013 12:11 PSMC HB 20/08
17 19/08/2013 3589012 JC 68 M BAURU CM HB/HE 19/08/2013 23:40 PSMC HB 20/08
18 20/08/2013 3586525 CRP 49 M BAURU INFECTO HB/HE 20/08/2013 15:00 PSMC AG/PARECER
19 19/08/2013 3584634 JS 77 M BAURU C.GERAL HB/HE 19/08/2013 17:18 PSMC AG/LEITO
20 19/08/2013 3589300 LAS 50 M BAURU OFTALMO HB/HE/CROSS 19/08/2013 22:30 PSMC HC/BOTUCATU
21 20/08/2013 3593117 LAFP 20 M BAURU ORTOPEDIA HB/HE 20/08/2013 17:30 PSMC HB 20/08
22 20/08/2013 3592664 ABP 74 F BAURU CM HB/HE 20/08/2013 18:30 PSMC AG /PARECER
23 20/08/2013 3590917 LNL  F BAURU CARDIO HB/HE 20/08/2013 20:37 PSMC AG/PARECER
24 20/08/2013 3593103 JLC 48 F BAURU ORTOPEDIA HB 20/08/2013 20:55 PSMC HB/20/08
24 20/08/2013 3590099 EE 19 F BAURU CM HB/HE 20/08/2013 21:23 PSMC AG/PARECER
25 20/08/2013 3592691 RPS 53 M BAURU C.GERAL HB/HE 20/08/2013 06:30 PSMC AG/PARECER
26 20/08/2013 3593475 ABM 78 F BAURU UTI HB/HE/CROSS 20/08/2013 03:30 PSMC AG/PARECER
27 20/08/2013 3593458 BGS 95 M BAURU ORTOPEDIA HB 20/08/2013 23:28 PSMC HB 21/08
28 21/08/2013 3593633 LPS 19 F BAURU ORTOPEDIA HB 21/08/2013 01:05 PSMC HB 21/08
32 19/08/2013 3584634 JS 77 M BAURU C.GERAL HB/HE 19/08/2013 17:18 PSMC AG/LEITO
33 19/08/2013 3587924 AFRAS 52 F BAURU CM HB/HE 19/08/2013 09:26 PSMC AG/LEITO

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/13 – PROCESSO Nº 14.538/13 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BRF BRASIL FOODS S.A. – Objeto: Aquisição de 
30.800 kg de salsicha de peru – Interessados: Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Bem Estar 
Social, Gabinete – 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I do Edital nº 230/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – SALSICHA DE PERU - BRF BRASIL FOODS S.A.

IT
E

M

DESCRIÇÃO
QTD. 
EST.

ANUAL
UN. MARCA VL. 

UNIT. VL. TOTAL

1
Salsicha de Peru - demais 
especificações conforme 
Anexo I do edital nº 230/13.

30.800 KG Sadia R$ 6,70 R$ 206.360,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 064/13 – ASSINATURA: 15/07/13 – 
VALIDADE: 14/07/14. Bauru, 21/08/2013 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras 
e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2013 - PROCESSO Nº 18.413/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
OSVALDO CRUZ LTDA – Objeto: FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 11.991 SACOS DE CIMENTO (50 Kgs) E 2.365 SACOS DE CAL HIDRATADA (20 Kgs) - 
Interessada: Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal da 
Saúde, Secretaria Municipal de Obras, o 12º Grupamento de Bombeiros, a Secretaria Municipal do Bem 

Estar Social, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria 
Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, cujas especificações estão 
indicadas no anexo I do Edital nº 319/13 - do Processo Administrativo n.º 18.413/2013, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo 
e preços abaixo consignados:
LOTE 2 – AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL HIDRATADO.

Item Quantidade Estimada 
Anual Unidade Especificações Marca Valor 

Unitário

01 11.991 SACOS
 (50 KGS) Cimento Ribeirão R$ 18,53

02 2.365 SACOS 
(20 KGS) Cal Hidratado Brancor R$ 5,34

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2013 – ASSINATURA:- 
13/08/2013 – VALIDADE: 12/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2013 - PROCESSO Nº 21.141/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: D. B. M. GOMES - ME – Objeto: FORNECIMENTO 
DA QUANTIDADEA ESTIMATIDA ANUAL DE: 2.219 RECARGAS DE GÁS P13 E 1.794 
RECARGAS DE GÁS P45 - Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e 
Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 323/13 - do Processo 
Administrativo n.º 21.141/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. UNID Valor Unitário Marca
1 Recargas de gás – P 13 2.219 Un. R$ 28,49 Ultragaz
2 Recargas de gás – P 45 1.794 Un. R$ 101,31 Ultragaz

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2013 – ASSINATURA:- 
08/08/2013 – VALIDADE: 07/08/2014.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2013 - PROCESSO Nº 18.413/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - EPP 
– Objeto: FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 197 MILHEIROS DE 
TIJOLO BAIANO 19 x 19; 312 MILHEIROS DE TIJOLO COMUN 10 x 20 - Interessada: Gabinete do 
Prefeito, a Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de 
Obras, o 12º Grupamento de Bombeiros, a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 
319/13 - do Processo Administrativo n.º 18.413/2013, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO E COMUM

Item Quantidade 
Estimada Anual Unidade Especificações

Marca Valor 
Unitário

01 197 Milheiros Tijolo Baiano 19 
X 19 Panorama R$ 

510,00

02 312 Milheiros Tijolo Comum 10 
X 20 Penápolis R$ 

280,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2013 – ASSINATURA:- 
13/08/2013 – VALIDADE: 12/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2013 - PROCESSO Nº 43.429/12- CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: RUI MANOEL FACCHINI & FILHOS LTDA – 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTAINER E CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS E 
SIMILARES - Interessada: Secretarias Municipais de Administração; Saúde; Semma e Bombeiro, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo n.º 43.429/12, mediante emissão de 
Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e 
preço abaixo consignado:
LOTE Nº 01 - CONTAINER HABITÁVEL

ITEM
QTD. 

ESTIMADA 
ANUAL

DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS MARCA P. UNIT. 

R$

01 11

Container Habitável com as seguintes características: 
- confeccionado em chapa de aço galvanizado com 
pintura externa na cor branca neve; - comprimento 
mínimo de 6 metros; - largura mínimo de 2,30 metros; 
- altura mínima de 2,40 metros; - forração térmica 
lateral e superior (teto); - composto por um banheiro 
de largura de 1,0m com pia e torneira, vaso sanitário 
com caixa de descarga acoplada, um ponto com a 
instalação de um chuveiro elétrico, uma luminária 
com lâmpada fluorescente compacta, acesso através 
de porta com abertura interna e vitrô com grade 
para ventilação; - um escritório com largura de 
3,00 m, porta com abertura externa com fechadura 
e dois suportes com cadeados de 30 mm, vitrô de 
no mínimo 1,0 m de largura com grade com duas 
tomadas de uso geral e uma luminária com lâmpada 
fluorescente compacta já instaladas; - Almoxarifado 
com largura de 2,00m com uma tomada de uso geral 
e uma luminária com lâmpada fluorescente compacta 
já instaladas; - Instalação elétrica adequadas através 
de quadro elétrico com circuito independentes para 
alimentação da iluminação e tomadas, conforme 
desenho, Anexo XIII.

Rovigo 17.500,00

02 01

Container Habitável com as seguintes características: 
- Confeccionado em chapa de aço galvanizado com 
pintura externa na cor branca neve; comprimento 
mínimo de 6,00 metros; a largura mínimo de 2,30 
metros; a altura mínima de 2,40 metros; forração 
térmica superior (teto); dividido internamente ao 
centro em  dois compartimentos de igual tamanho 
sendo confeccionada em chapa de aço galvanizado, 
com porta de correr dando acesso aos dois 
compartimentos. Um ponto com a instalação de duas 
luminárias com lâmpada fluorescente compacta em 
cada um dos compartimentos. Acesso através de 
duas portas com abertura interna e dois vitrôs, um 
por compartimento, com grade para ventilação porta 
com abertura externa com fechadura e dois suportes 
com cadeados de 30 mm, vitrô de no mínimo 1,0 m 
de Largura com grade com duas tomadas de uso geral 
e uma luminária com lâmpada fluorescente compacta 
já a instalação elétrica adequadas através de quadro 
elétrico com circuito independentes para alimentação 
da iluminação e tomadas, conforme desenho, anexo 
XIII.

Rovigo 14.200,00

LOTE Nº 02 – CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

ITEM
QTD. 

ESTIMADA 
ANUAL

DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS MARCA P. UNIT. 

R$

01 55

Caçamba estacionária para entulhos e similares, para 
transporte em caminhão polinguidaste, capacidade 
de 5m³, chapa 1/8” em chapas douradas a frio com 
reforço sem “U” tanto nas laterais como na traseira 
e dianteira, suporte inferior para basculagem de 
cantoneira dobrada a frio e travessão de aço, laminado 
de 1.1/4” de diâmetro e suporte para pega nas laterais 
de 1.3/4” de diâmetro com reforço em perfis “U” 
dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para 
escoamento de líquidos, pintura com fundo óxido de 
ferro e acabamento em tinta a base de poliuretano a 
dois componentes, na cor amarelo canário, com faixas 
refletivas de acordo com o sistema de sinalização 
aprovado pelo Contran e Normas Aplicativas para 
coletas de resíduos pela portaria do Conam a com 
logomarca da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
da Prefeitura Municipal de Bauru, numeração de 
25 a 96. As soldas terão que ser inspecionadas para 
certificação de defeitos e incorreções de soldabilidade 
e ensaios por líquidos penetrantes, deverá atender as 
normas da ABNT. 

Rovigo 2.170,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 – ASSINATURA:- 
16/05/2013 – VALIDADE: 15/05/2014.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIA 08/08/13.
ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2013 - PROCESSO Nº 18.408/2013... 
Interessada: Secretaria Municipal da Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Negócios 
Jurídicos, Secretaria do Bem Estar Social, Secretaria das Administrações Regionais, Secretaria de Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, Secretaria de Esportes e Lazer e 12º Grupamento de Bombeiros.
LEIA-SE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2013 - PROCESSO Nº 18.408/2013... 
Interessada: Secretaria Municipal da Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Negócios 
Jurídicos, Secretaria do Bem Estar Social, Secretaria das Administrações Regionais, Secretaria de Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, Secretaria de Esportes e Lazer e 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru.
Bauru, 21/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 275/13 - Processo nº 44.984/2012 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 080/2013 - Objeto: AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DE CARTUCHOS E TONERS E DEMAIS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS 
MARCAS. - Interessado: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete e 12º Grupamento de Bombeiros.  
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Adjudicados pelo pregoeiro em 14/08/2013 e Homologado pelo Prefeito Municipal 
em 15/08/13 ás empresas abaixo:
LOTE 01 – CARTUCHOS E TONERS – LEXMARK.
EMPRESA: LICIT. COM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – EPP.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, 
MOD. LEXMARK OPTRA E310/
E312, CÓD. 13T0101, REND. 6000 
IMPRESSÕES, P/ LEXMARK OPTRA 
E-310, E-312, E-312L                 

LEXMARK 21 R$ 430,00 R$ 9.030,00

02

TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, 
LEXMARK LASER MONO, 
PRETO, ALTO RENDIMENTO 
(APROXIMADAMENTE 30000 
IMPRESSÕES), COM OS MODELOS: 
W840, W840N, W840DN. SÉRIE 
W84020H.   

LEXMARK 14 R$ 850,00 R$ 11.900,00

03

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA LASER LEXMARK 
E342N, REF. 24018SL, ORIGINAL DO 
FABRICANTE.

DSI 05 R$ 120,00 R$ 600,00

04
TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, 
MOD. LEXMARK T430, PRETO, 
CÓD. 12A8425 P/ LEXMARK T430.                 

DSI 38 R$ 390,00 R$ 14.820,00

05
TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA LASER LEXMARK 
E120N - REF. 12018SL.  

DSI 250 R$ 90,00 R$ 22.500,00

06 TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA 
LEXMARK COD. 12A7400– PEÇA.  LEXMARK 05 R$ 220,00 R$ 1.100,00
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07

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 
25, COLORIDO, CÓD. 15M0125, P/ 
LEXMARK Z42, Z43, Z45, Z45SE, 
Z51, Z52, Z53, X63, X125, ALL-IN-
ONE X4250, ALL-IN-ONE X4270.  

LEXMARK 10 R$ 110,00 R$ 1.100,00

08

CARTUCHO ORIGNAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 
50, PRETO, VOLUME 20 ML, CÓD. 
17G0050, P/ LEXMARK Z12, Z22, 
Z32, PHOTO JETPRINTERS Z715, 
P707, P706, Z705, Z703.  

LEXMARK 25 R$ 88,00 R$ 2.200,00

09

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 60, 
COLORIDO, VOLUME 15 ML, CÓD. 
17G0060, P/ LEXMARK Z12, Z22, 
Z32.  

LEXMARK 15 R$ 95,00 R$ 1.425,00

10

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 
75, PRETO, CÓD. 12A1975, P/ 
LEXMARK Z42, Z43, Z45, Z45SE, 
Z51, Z52, Z53, X63, X125, ALL-IN-
ONE X4250, ALL-IN-ONE X4270.  

LEXMARK 05 R$ 120,00 R$ 600,00

11

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 
82, PRETO, VOLUME 20,5 ML, CÓD. 
18L0032, P/ LEXMARK Z55, Z55SE, 
Z65, Z65N, X5150, X6170.  

LEXMARK 85 R$ 90,00 R$ 7.650,00

12

CARTUCHO ORIGNAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 
83, COLORIDO, VOLUME 14,5 ML, 
CÓD. 18L0042, P/ LEXMARK Z55, 
Z55SE, Z65, Z65N, X5150, X6170.      

LEXMARK 105 R$ 110,00 R$ 11.550,00

13
CARTUCHO ORIGINAL, CÓD. 
10N0026. IMPRESSORA LEXMARK 
1200 COLORIDO.  

LEXMARK 05 R$ 70,00 R$ 350,00

14
CARTUCHO ORIGINAL, CÓD. 
10N0016. IMPRESSORA LEXMARK 
1200 PRETO.  

LEXMARK 05 R$ 65,00 R$ 325,00

15
CARTUCHO ORIGINAL 
IMPRESSORA LEXMARK Z55 - 
COD. 18L0042 – PEÇA. 

LEXMARK 05 R$ 105,00 R$ 525,00

16

CARTUCHO ORIGINAL DE TONER 
ORIGINAL, DE ALTO RENDIMENTO 
PARA IMPRESSORA LEXMARK 
MODELO X363DN, X204N - CÓDIGO 
X264h11G – PEÇA.  

DSI 18 R$ 215,00 R$ 3.870,00

VALOR TOTAL DO LOTE I >>> R$ 89.545,00

LOTE 02 – KITS – LEXMARK.
EMPRESA: PRINTER INK DO BRASIL LTDA - EPP.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01
KIT FOTOCONDUCTOR CÓD. 
W84030H, ORIGINAL LEXMAK P/ 
IMPRESSORA LEXMARK W840.            

PRINTER-
INK 06 R$ 

851,00
R$ 

5.106,00

02

KIT MANUTENÇÃO COMPLETO 
P/300 MIL CÓPIAS, ORIGINAL 
LEXMARK P/ IMPRESSORA 
LEXMARK W 840 - REF. 40X0956.  

PRINTER-
INK 03 R$ 

1.100,00
R$ 

3.300,00

03
UNIDADE DUPLEX, ORIGINAL 
LEXMARK P/ IMPRESSORA 
LEXMARK W 840 - REF. 25A0015.  

PRINTER-
INK 01 R$ 

1.800,00
R$ 

1.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE II >>> R$ 10.206,00

LOTE 03 – CARTUCHOS E TONERS – KYOCERA.
EMPRESA: CASA OMNIGRÁFICA DE MAQUINAS LTDA.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

TONER MICROFONE CERAMIC 
TK 70 KYOCERA MITA, ORIGINAL 
PARA IMPRESSORA FS-9100 E 
9500.        

KYOCERA 05 R$ 
420,00

R$ 
2.100,00

02

CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, 
DE ALTO RENDIMENTO PARA 
IMPRESSORA KYCERAMITA / 
FS2000D - CÓDIGO TK312ST– 
PEÇA. 

KYOCERA 09 R$ 
237,00

R$ 
2.133,00

03

CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, 
DE ALTO RENDIMENTO PARA 
IMPRESSORA KYCERA FS 2020D - 
CÓDIGO TK 342 – PEÇA. 

KYOCERA 180 R$ 
239,00

R$ 
43.020,00

04

CARTUCHO DE TONER 
ORIGINAL, PARA IMPRESSORA 
KYOCERA FS C5015 N, CÓDIGO 
TK 522K (PRETO).    

KYOCERA 05 R$ 
345,00

R$ 
1.725,00

05

CARTUCHO DE TONER 
ORIGINAL, PARA IMPRESSORA 
KYOCERA FS C5015 N, TK 522Y 
(AMARELO).            

KYOCERA 05 R$ 
330,00

R$ 
1.650,00

06

CARTUCHO DE TONER 
ORIGINAL, PARA IMPRESSORA 
KYOCERA FS C5015 N, TK 522C 
(AZUL).                     

KYOCERA 05 R$ 
330,00

R$ 
1.650,00

07

CARTUCHO DE TONER 
ORIGINAL, PARA IMPRESSORA 
KYOCERA FS C5015 N, TK 522M 
(MAGENTA).          

KYOCERA 05 R$ 
330,00

R$ 
1.650,00

VALOR TOTAL DO LOTE III >>> R$ 53.928,00

LOTE 04 – CARTUCHOS E TONERS – SAMSUNG.
EMPRESA: WORD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG, MOD. SCX-
4720D5, PRETO, REND. P/ 5000 
IMPRESSÕES, C/ SAMSUNG SCX 
4720FN.   

WORD 
PRINT 109 R$ 

282,00
R$ 

30.738,00

02

CARTUCHO ORIGINAL DE TONER 
ORIGINAL, PARA IMPRESSORA 
SAMSUNG – CÓDIGO ML-2010D3 
– PEÇA.  

WORD 
PRINT 36 R$ 

168,00
R$ 

6.048,00

03
TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA 
SAMSUNG COD. SCX - 4720D3 – 
CARTUCHO.  

WORD 
PRINT 05 R$ 

282,00
R$ 

1.410,00

04
TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA 
SAMSUNG COD. SCX - 4720D5 – 
CARTUCHO.  

WORD 
PRINT 69 R$ 

282,00
R$ 

19.458,00

05

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG COLOR 
LASER MFP CLX 3170. CLT-Y409S 
(AMARELO).       

WORD 
PRINT 20 R$ 

112,00
R$ 

2.240,00

06

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG COLOR 
LASER MFP CLX 3170. CLT-M409S 
(MAGENTA).       

WORD 
PRINT 20 R$ 

112,00
R$ 

2.240,00

07

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG COLOR 
LASER MFP CLX 3170. JC 61 – 
02329 A (1/4) AZUL.   

WORD 
PRINT 20 R$ 

112,00
R$ 

2.240,00

08

TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG COLOR 
LASER MFP CLX 3170. CLT-K409S 
(PRETO).               

WORD 
PRINT 34 R$ 

112,00
R$ 

3.808,00

09
TONER ORIGINAL PARA 
IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 
ND (PRETO).               

WORD 
PRINT 51 R$ 

235,00
R$ 

11.985,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV >>> R$ 80.167,00

LOTE 05 – CARTUCHOS E TONERS – XEROX.
EMPRESA: TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA – ME.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

CARTUCHO TONER CÓD. 113R00668, 
ORIGINAL XEROX, P/ IMPRESSORA 
MARCA XEROX MODELO PHASER 
5500.  

XEROX 10 R$ 
433,00

R$ 
4.330,00

02

CARTUCHO DE FOTORRECEPTOR 
CÓD. 113R00670, ORIGINAL XEROX, 
P/ IMPRESSORA MARCA XEROX 
MODELO PHASER 5500.  

XEROX 10 R$ 
690,00

R$ 
6.900,00

03
TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL XEROX – PHASER 
3200 MFP - REF. 113R00735.  

XEROX 800 R$ 67,00 R$ 
53.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE V >>> R$ 64.830,00

LOTE 06 – KITS – XEROX.
EMPRESA: PRINTER INK DO BRASIL LTDA – EPP.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total
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01

KIT MANUTENÇÃO COMPLETO 
(FUSOR, ROLO DE TRANSFERÊNCIA 
E 15 ROLOS DE ALIMENTAÇÃO) 
CÓD. 109R00731, ORIGINAL XEROX 
P/ IMPRESSORA MARCA XEROX 
MODELO PHASER 5500.  

PRINTER-
INK 18 R$ 

1.150,00
R$ 

20.700,00

02

UNIDADE DUPLEX, ORIGINAL 
XEROX P/ IMPRESSORA MARCA 
XEROX MODELO PHASER 5500 - 
REF 097S03220.  

PRINTER-
INK 02 R$ 

1.200,00
R$ 

2.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE VI >>> R$ 23.100,00

LOTE 07 – CARTUCHOS E TONERS – BROTHER
EMPRESA: LICIT. COM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA –EPP.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

TONER ORIGINAL DO FABRICANTE 
P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER, 
MOD. TN 350, REND. P/ 2500 
IMPRESSÕES, C/ DCP7020, FAX2820, 
FAX2920, HL2040, HLL2070N, 
MFC7220, MFC7225N, MFC7420, 
MFC 7820N.  

DSI 781 R$ 34,45 R$ 
26.905,45

VALOR TOTAL DO LOTE VII >>> R$ 26.905,45

LOTE 08 – CARTUCHOS E TONERS – CANON.
EMPRESA: WORD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, PRETO, VOLUME 
27 ML, CÓD. BC-02, P/ CANON BJ-
100, BJ-200/E/EX, BJC-210, BJC-240 
SERIES, BJC-250 SERIES, BJC-1000 
SERIES.    

CANON 42 R$ 
120,00

R$ 
5.040,00

02

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, MOD. CANON, 
PRETO, VOLUME 44 ML, CÓD. BC-
20.                        

CANON 24 R$ 
139,00

R$ 
3.336,00

03

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA, TRI-COLOR, 
VOLUME 24 ML, CÓD. BC-05, P/ 
CANON BJC-210, BJC-240 SERIES, 
BJC-250 SERIES, BJC-1000 SERIES 
BJ-100, BJ-200, BJ-200E, BJ-200EX, 
BJ-230.  

CANON 05 R$ 98,00 R$ 490,00

04

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA CANON IP1200, 
PRETO, VOLUME 16 ML, CÓD. PG40, 
COM IP 1600, IP 1700, IP 1800, IP 1900.  

CANON 105 R$ 82,00 R$ 
8.610,00

05

CARTUCHO ORIGINAL P/ 
IMPRESSORA CANON IP1200, 
COLOR, VOLUME 12 ML, CÓD. 
CL41, COM IP 1300, IP 1600, IP 1700. 

CANON 105 R$ 
105,00

R$ 
11.025,00

VALOR TOTAL DO LOTE VIII >>> R$ 28.501,00

LOTE 09 – TONERS E TAMBOR FAX – PANASONIC.
EMPRESA: WORD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01
TAMBOR ORIGINAL P/ FAX 
PANASONIC KX-FL513 COD. KX-
FA84A-PC.  

PANASONIC 13 R$ 
640,00

R$ 
8.320,00

02
TONER ORIGINAL P/ FAX 
PANASONIC KX-FL513 CÓD. KX-
FA83A- PEÇA.  

PANASONIC 68 R$ 
175,00

R$ 
11.900,00

03

PANASONIC KX-MB783BR 
MULTIFUNCIONAL LASER COM 
REDE.TONER PANASONIC KX – 
FAT 92 A.     

PANASONIC 18 R$ 
165,00

R$ 
2.970,00

04

PANASONIC KX-MB783BR 
MULTIFUNCIONAL LASER COM 
REDE. BASE PARA CIINDRO KX-
FAD 93.       

PANASONIC 05 R$ 
292,00

R$ 
1.460,00

VALOR TOTAL DO LOTE IX >>> R$ 24.650,00

LOTE 10 – CARTUCHOS – OKI.
EMPRESA: PRINTER INK DO BRASIL LTDA - EPP

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01
CARTUCHO ORIGINAL CÓDIGO 
42103001. PARA IMPRESSORA OKI 
B4100/B4200/B4300

PRINTER-
INK 100 R$ 58,00 R$ 

5.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE X >>> R$ 5.800,00

LOTE 11 – CABEÇOTES, KITS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORAS HP.
EMPRESA: TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – 
COD. C4810A – PRETO – 8 ML. HP 17 R$ 

113,00
R$ 

1.921,00

02 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – 
COD. C4811A – CIANO – 8 ML. HP 17 R$ 

113,00
R$ 

1.921,00

03 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – 
COD. C4812A – MAGENTA – 8 ML. HP 17 R$ 

113,00
R$ 

1.921,00

04 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – 
COD. C4813A – AMARELO – 8 ML. HP 17 R$ 

113,00
R$ 

1.921,00

05
KIT MANUTENÇÃO COMPLETO, 
P/350 MIL CÓPIAS, ORIGINAL HP P/ 
IMPRESSORA HP 8150DN - REF. C3914A. 

HP 25 R$ 
1.006,00

R$ 
25.150,00

06
KIT MANUTENÇÃO COMPLETO, PARA 
IMPRESSORA HP LASER P4014N – 
P4015N – P4515N SERIES.  

HP 69 R$ 
950,00

R$ 
65.550,00

07 KIT DE MANUTENÇÃO DA HP 
LASERJET 4250 110V Q5421A.  HP 15 R$ 

937,50
R$ 

14.062,50

08 KIT ALIMENTADOR HP Q5997A PARA 
IMPRESSORA HP LASERJET M4345 MFP HP 02 R$ 

294,00 R$ 588,00

09
KIT MANUTENÇÃO HP 110V Q5998A 
PARA IMPRESSORA HP LASERJET 
M4345MFP  

HP 02 R$ 
988,00

R$ 
1.976,00

                                                                                  VALOR TOTAL DO 
LOTE XI >>> R$ 115.010,50

Bauru, 21/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 375/2013 – Processo 
n.º 29.858/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico 135/2013 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 624 APARELHOS TELEFÔNICOS 
COM FIO, E 425 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO. – Interessada: Todas as Secretarias 
Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru. Notificamos que a sessão designada para as 08h30min. do dia 26/08/2013 foi SUSPENSA, para 
adequações das quantidades. Bauru, 21/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 375/2013 – Processo n.º 
29.858/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 135/2013 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 220 APARELHOS TELEFÔNICOS 
COM FIO, e 143 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO – Interessada: Todas as Secretarias, 
Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Data 
do Recebimento das propostas: 04/09/2013 até as 08h30min. Abertura da Sessão: 04/09/2013 as 
08h30min INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 04/09/2013 às 09h00min. Informações e edital na 
Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 02 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1357ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21/08/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ERRATA DE NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NA EDIÇÃO DE 
20/08/13 - Edital n.º379/13 - Processo n.º 15460/13 – Modalidade: Convite n.º 032/13 - Tipo Menor 
Preço Global.
ONDE SE LÊ: 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 
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. 
LEIA-SE: 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 
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$ 
17,50, 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. Bauru, 21/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 401/13 – Processo n.º 27.587/13 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 119/13 – do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
EXISTENTE DO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP – 
Interessadas: Secretaria da Administração/Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão 04/09/13 às 09hs na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do 
dia 03/09/13 no endereço acima, no horário das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs e fones (14) 3235-1337 
ou (14) 3235-1437 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 
21/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 361/13 – Processo n.º 22.807/13 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 105/13 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE UPGRADE DO SISTEMA NEZX 2400 IMS ICS para 
o SISTEMA SV 8500 UNIVERGE 360 SERVIDOR DE TELEFONIA IP, LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO.  – Interessadas: Diversas Secretarias/Gabinete do Prefeito. Data 
do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 05/09/13 às 09hs na sala de reunião da Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. 
Informações e edital até do dia 04/09/13 no endereço acima, no horário das 08hs às 12hs e das 14hs às 
18hs e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1437 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente. 
Bauru, 21/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 438/13 - Processo nº 34.897/13 – Objeto: Seleção 
de propostas para apresentações culturais em eventos da Secretaria Municipal de Cultura que 
acontecerão no período de outubro de 2013 a outubro de 2014 – Interessada: Secretaria Municipal 
de Cultura. Os interessados em participar deverão apresentar a documentação solicitada no edital no dia 
09/10/2013, até as 17:00h na Secretaria Municipal de Cultura, sito na Av. Nações Unidas, 8-9, Centro – 
Bauru/SP. O edital de Chamamento Público poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal de Cultura, 
sito na Av. Nações Unidas, 8-9, Centro – Bauru/SP até o dia 07/10/2013 das 8:00h as 12:00h e das 14:00h 
as 17:00h ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 21/08/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 26.451/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 153/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de japona térmica. A Data do Recebimento das Propostas será 
até dia 04/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 04/09/2013 às 9h. Início da Disputa de 
Preços dia 04/09/2013 às 11h – 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: 499864. 
Divisão de Compras e Licitações, 21/08/2013 – 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: 32.702/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 137/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 04 (quatro) cortinas de ar com mão de obra para instalação. 
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 04/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
04/09/2013 às 9h. Início da Disputa de Preços dia 04/09/2013 às 11h – 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: 499865. 
Divisão de Compras e Licitações, 21/09/2013 – 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: 37.387/2013 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 108/2013 –– Sistema de Registro de 
Preços - tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de impressora a laser, toner, 
impressora térmica para etiquetas e leitor de código de barras para a Secretaria Municipal de Saúde. Data 
de recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 04/09/2013 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 03/09/2013 às 17h 
junto a Divisão de Compras e Licitações ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, pregão. 
Pregoeira: Evelyn Prado Rineri.
Divisão de Compras e Licitações, 21/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 41.420/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de produto de nutrição para cumprimento de Mandado Judicial. Informamos 
que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 20/08/2013 à empresa abaixo:
COMERCIAL 3 ALBE LTDA: Item 01 – Espessante e gelificante para alimentos. REF.: Resource 
Thicken Up Clear; à R$ 59,60 – totalizando R$ 1.907,20; sendo o valor total da empresa de R$ 1.907,20.
Bauru, 21/08/2013 – 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: 41.774/13 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de diversas viaturas do SAMU. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 21/08/2013 à empresa abaixo:
VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 19086254810: Item 01 – Peças para manutenção das 
Viaturas prefixo 226, 299, 296, 250, 228, 249, 222, 572 e 146, à R$ 12.071,00; Item 02 – Mão de Obra 
para manutenção das Viaturas 226, 299, 296, 250, 228, 249, 222, 572 e 146, à R$ 5.040,00. Sendo o valor 
total da empresa de R$ 17.111,00.
Bauru, 21/08/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

Ata de Registro de Preços nº 116/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 121/13 - Processo nº 
33.928/2013 – Objeto: aquisição estimada anual de 10 (dez) unidades de caixa de comando para instalação 
de equipamento odontológico - Proponentes num total de 16 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 14/08/2013 - Contratada:
DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODS. ODONTOLÓGICOS LTDA.
Bauru, 21/08/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de in-
scrição.
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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 
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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 consid-
erados 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° 334/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

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

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

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

e aquicultura;
•	 NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;
•	 NR-33: Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;
•	 NR-34: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval;
•	 NR 35: Trabalho em Altura.

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

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

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

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

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 014/2013.

Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 014/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
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)
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Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo J, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: 
R$ 3.066,86 (três mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro profissional no conselho de 
classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

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

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

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

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
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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 (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 in-
scrição.
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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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.
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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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 consid-
erados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

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

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

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

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 

preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

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

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
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diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Funções: conceitos e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º grau; Noções de estatística: distribuição 
de frequência, médias, medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.
Conhecimentos Específicos: Patrimônio; Ativo Passivo; Balanço Patrimonial; Demonstrativo de 
Resultados; Contas contábeis; Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; Método das Partidas 
Dobradas; Livros Contábeis; Balancete de Verificação; Contas Patrimoniais; Estoques; Métodos de 
Custos; Operações com Mercadorias (Impostos); Depreciação; Fluxo de Caixa; Análise das demonstrações 
financeiras.
Bibliografia:
•	 ASSAF NETO, ALEXANDRE. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo:Atlas, 2007;
•	 CREPALDI, CONTABILIDADE GERENCIAL, Teoria e pratica. 5 ed. São Paulo:Altas, 2011;
•	 FRANCO, H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997;
•	 IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998;
•	 MORANTE, Antonio Salvador, Análise das demonstrações financeiras: aspectos contábeis da 
demonstração de resultado e do balanço patrimonial. 2 ed. – São Paulo:Atlas, 2009;
•	 RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 1997.

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

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 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 
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Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

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

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

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
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 
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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 na modalidade Prova e Títulos, de 
caráter eliminatório e classificatório, nos termos abaixo descritos:

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

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

1.2. 2ª ETAPA – ANÁLISE DE TÍTULOS, de caráter classificatório.
1.2.1. Serão convocados para realizar a Análise de Títulos, todos os candidatos ha-
bilitados 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 Recru-
tamento, 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 origi-
nais;
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 estabe-
lecidos 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 Comis-
são 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 mé-
dica, 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 médi-
ca, devidamente registrado no órgão competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente registra-
do, 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 pleite-
ado, conforme consta no Item 3 do Capítulo I, NÃO SE-
RÃO pontuados para efeito de análise de títulos. Portan-
to, 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 Mé-
dica 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 mante-
nham 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 Títu-
los será igual a 10 (dez) pontos;
1.2.2.11. os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classifi-
cação 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 in-
scrição.
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 
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no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 acom-
panhamento, 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 consid-
erados 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;
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c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

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

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

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

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

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

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

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificada falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 335/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MÉDICO DO TRABALHO: Realizar exames médicos pré-admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a 
saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais 
e condições de insalubridade, a fim de garantir os padrões de higiene e segurança do trabalho.

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

1. Livro “Patologia do Trabalho” organizado pelo Professor René Mendes (última edição de 2003, 
em dois volumes);
1. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR7, NR9, NR15 e NR17. Disponível 
em: www.mte.org.br;
2. 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
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A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

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

EDITAL Nº. 017/2013 - CONCURSO PÚBLICO
PSICÓLOGO

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
Cargo: PSICÓLOGO
Número de Vagas: 01 (uma)
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo I, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 2013: 
R$ 2.745,09 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).
Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 
horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Superior completo em Psicologia e registro profissional no conselho de classe.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
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a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
04/09/2013 às 16 horas de 18/09/2013);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

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

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

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

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) 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 in-
scrição.
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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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.
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10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 consid-
erados 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 
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neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

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

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 336/2013.

Bauru, 08 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PSICÓLOGO: Exercer atividades e prestar assistência no ramo da Psicologia aplicada ao trabalho, como 
recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento e treinamento profissional, realizando a identificação e 
análise de funções, tarefas e operações típicas das ocupações, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
para possibilitar orientação e diagnósticos. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão 
do superior imediato.

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

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

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

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de PSICÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 017/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

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

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.
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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) 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:
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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 in-
scrição.
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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 consid-
erados 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 
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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 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:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
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 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 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.
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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: 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 
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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 in-
scrição.
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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 consid-
erados 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.
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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 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
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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;
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 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) 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 in-
scrição.
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 
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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 as-
sinado, 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, exclusiva-
mente, 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 candida-
ta 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 Departa-
mento 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 qual-
quer 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 publi-
cado 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 Con-
curso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de paga-
mento, 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 qual-
quer 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 apro-
priados.
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 candi-
dato, 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 consid-
erados 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, 
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bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

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

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

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

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

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 339/2013.

Bauru, 09 de agosto de 2013.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

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

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Funções: conceitos e equações e sistemas de equações de 1º e 2 º grau; Noções de estatística: distribuição 
de frequência, médias, medianas, moda, desvio médio e desvio padrão.
Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.

Conhecimentos Específicos:
1. ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

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

1. MANEJO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS
2. VARIÁVEIS FISICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA: INFLUÊNCIAS NAS VARIÁVEIS BIOLÓ-

GICAS
2.1. Luz e Temperatura da Água: suas influências no Metabolismo dos Sistemas Aquáticos Conti-

nentais Lóticos e Lênticos (Fotossíntese e Respiração);
2.2. Potencial hidrogeniônico (pH) e concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) na água: influên-

cias sobre os organismos aquáticos (limites e adaptações);
2.3. Ciclos Biogeoquímicos em sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos;
2.4. Concentração de nutrientes na água de sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos: influ-

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

2.5. Poluição orgânica nos sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos e eutrofização: conse-
quências em curto, médio e longo prazo.

3. EXPRESSÃO DAS VARIAÇÕES AMBIENTAIS: BIODIVERSIDADE EM SISTEMAS 
AQUÁTICOS CONTINENTAIS
3.1. Eutrofização e Florações Algais: conseqüências;
3.2. Toxinas Algais (Cianobactérias);
3.3. Planejamento e técnicas específicas de amostragem em Limnologia (Ecologia Aquática): siste-

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

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

de sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos (microalgas e cianobactérias).
4. USO DE CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE DE 

MICROALGAS (CIANOBACTÉRIAS E CLOROFÍCEAS)
4.1. Cianobactérias: unicelulares, coloniais e filamentosas;
4.2. Clorofíceas;
4.3. 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:
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 020/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 020/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA
O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Operador de 
Estação de Tratamento de Esgoto, por motivos particulares, do candidato Sr. Mauri Donizeti Gomes 
Ferreira, RG 180341649-SSP-SP, classificado em 14º lugar, conforme Concurso Público realizado através 
do Processo nº 10895/2011-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Bauru, 20 de agosto de 2013.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Paulo Jefferson Conceição Henrique, RG 404365309, 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 22, 23, 26, 27 e 28 de agosto de 2013,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 11734/2012-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Operador de Equipamentos 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, 8º 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, 16 de agosto de 2013

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 348/2013-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO a servidora Sra. JANAÍNA SANTOS MEDEIROS DA SILVA SCAREL, portadora 
do R.G.nº 29.625.374-1-SSP-SP, do cargo efetivo de Fiscal de Obras e Cadastro, com efeitos retroativos a 
partir do dia 13 de agosto de 2013, de acordo com documento administrativo nº 1167/2013-DAE.
Bauru, 16 de agosto de 2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 005/2013
Processo Administrativo nº 8139/2012
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 94/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Águia Cereais Bauru Ltda. - ME
Assinatura: 12/08/2013
Motivo: O cancelamento se dá em razão da penalização da compromissária nos autos do Processo PMB 
30.263/12, com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por 12 meses (fls. 579/588).
Base legal: O cancelamento da Ata de Registro de Preços encontra previsão no art. 15, § 1º, do Decreto 
Municipal nº 10185/2006, além de figurar na cláusula quarta, item 4.1.6 da Ata de Registro de Preços 
DAE nº 005/2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2.830/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 055/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Potinari Peças e Serviços Ltda - EPP
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada para eventual fornecimento de 
peças e acessórios originais de fábrica, para Viaturas Pesadas (Ford, V.W., Toyota, Agrale, Scânia e Iveco), 
que fazem parte da frota do DAE, com maior desconto sobre a tabela de preços de peças originais do 
fabricante, conforme valores e especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 03 – Ítem 03 - Peças e Acessórios Originais de fábrica – Toyota Pesado
Taxa de Desconto: 49,00 % (Quarenta e nove por cento)
Lote 04 – Ítem 04 - Peças e Acessórios Originais de fábrica – Agrale Pesado
Taxa de Desconto: 54,00 % (Cinquenta e quatro cento)
Lote 06 – Ítem 06 - Peças e Acessórios Originais de fábrica – Iveco Pesado
Taxa de Desconto: 42,00 % (Quarenta e dois por cento)
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 3.599/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 064/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Quimisa S/A.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Hidróxido de Sódio para tratamento de água, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
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Lote 01 – Ítem 01 -  Hidróxido de Sódio, para tratamento de água, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Edital.
Valor Unitário: R$ 1.600,00/ton – Marca/Modelo: Dow
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 15/08/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 7.461/2012 - DAE
Concorrência Pública nº 003/2013 - DAE 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 19/08/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Ítem 01 - Hidrosan Engenharia SS Ltda.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e engenharia especializada para 
elaboração do Plano Diretor de Água no município de Bauru, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I deste Edital, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 5.769/2013 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa J. C. 
Felippe Distribuidora de Veículos Ltda, para Serviços de Revisão obrigatória de 20.000 e 30.000 Km,  
com fornecimento de peças e produtos, para as viaturas nº 181, nº 182, nº 183, nº 184 e nº 185 – VW 
Kombi, ano 2012/2013,  desta autarquia.
Valor Total: R$ 2.639,12  (Dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos).
Base legal:  Art. 24, Inciso XVII da Lei Federal nº8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do 
candidato abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo 
Seletivo já realizado.

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Douglas Pavon Nogueira RG 29.613.865-4

O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR
PRESIDENTE – EMDURB

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.
Enquadramento de Pessoal Permanente da Empresa Municipal  de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru
Publicação anual dos valores dos subsídios e remunerações dos cargos e empregos públicos conforme 
artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição da Republica Federaativa do Brasil.

Exercício 2013
SALÁRIOS - GRADE REFERENCIAL - EMDURB – 2013 - REAJUSTE DE 6,31%

2013 A B C D E F G H I
R 01 830,18 843,27 856,72 870,47 884,59 899,06 913,90 929,09 944,66
R 02 856,40 870,16 884,28 898,72 913,56 928,74 944,30 960,25 976,62
R 03 883,93 898,37 913,17 928,36 943,91 959,87 976,22 992,98 1010,14
R 04 912,82 927,99 943,54 959,48 975,81 992,58 1009,73 1027,31 1045,35
R 05 943,17 959,11 975,44 992,16 1009,33 1026,90 1044,92 1063,39 1082,33
R 06 975,03 991,74 1008,90 1026,47 1044,48 1062,95 1081,87 1101,28 1121,15
R 07 1008,50 1026,07 1044,07 1062,52 1081,44 1100,82 1120,69 1141,07 1161,92
R 08 1078,73 1098,07 1117,85 1138,14 1158,97 1180,30 1202,15 1224,55 1247,53
R 09 1156,03 1177,30 1199,06 1221,40 1244,28 1267,75 1291,79 1316,41 1341,68
R 10 1241,01 1264,38 1288,35 1312,90 1338,07 1363,87 1390,32 1417,42 1445,22
R 11 1334,51 1346,94 1386,58 1413,59 1441,28 1469,67 1498,76 1528,59 1559,14
R 12 1437,35 1465,66 1494,65 1524,36 1554,79 1586,03 1618,04 1650,85 1684,45
R 13 1550,53 1581,65 1613,53 1646,22 1679,73 1714,08 1749,29 1785,37 1822,35
R 14 1674,96 1709,18 1744,26 1780,21 1817,06 1854,84 1893,57 1933,27 1973,95

R 15 1811,85 1849,50 1888,08 1927,63 1968,18 2009,74 2052,32 2095,98 2140,73
R 16 1962,48 2003,90 2046,35 2089,84 2134,46 2180,16 2227,01 2275,03 2324,26
R 17 2128,10 2173,67 2220,37 2268,22 2317,28 2367,56 2419,09 2471,92 2526,08
R 18 2310,31 2360,42 2411,79 2464,44 2518,39 2573,72 2630,41 2688,52 2748,34
R 19 2510,77 2565,89 2622,38 2680,29 2739,65 2800,50 2862,85 2926,78 2992,30
R 20 2731,22 2791,84 2853,99 2917,68 2982,99 3049,91 3118,50 3188,81 3260,89
R 21 2973,79 3040,49 3108,86 3178,92 3250,76 3324,36 3399,83 3477,18 3556,46
R 22 3240,52 3313,88 3389,08 3466,15 3545,15 3626,15 3709,16 3794,23 3881,43
R 23 3534,02 3614,74 3697,45 3782,23 3869,13 3958,21 4049,52 4143,11 4239,03
R 24 3856,77 3945,56 4036,54 4129,81 4225,41 4323,39 4423,81 4526,76 4632,28
R 25 4211,88 4309,53 4409,63 4512,22 4617,36 4725,15 4835,65 4948,87 5064,95
R 26 4602,49 4709,90 4820,01 4932,86 5048,55 5167,10 5288,62 5413,19 5540,87
R 27 5032,15 5150,30 5271,42 5395,56 5522,79 5653,22 5786,88 5923,91 6064,36
R 28 5504,76 5634,74 5767,96 5904,50 6044,47 6187,93 6334,98 6485,71 6640,21
R 29 6024,66 6167,62 6314,17 6464,37 6618,33 6776,14 6937,89 7103,69 7273,63
R 30 6596,54 6753,83 6915,01 7080,25 7249,59 7423,19 7601,11 7783,49 7970,44

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 05A
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
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

CARGO  /  FUNÇÃO DE CONFIANÇA VALOR
Presidente 9.758,32
Diretores 7.180,39
Gerentes 4.186,34
Chefes 2.856,95
Assessor Corregedor 4.186,34
Assessor Técnico de Secretaria e Gabinete 4.186,34
Assessor Técnico  Adjunto de  Secretaria e Gabinete 3.121,83
Assessor Técnico de Planejamento 3.613,16
Assessor Técnico Adjunto de Planejamento 1.663,63
Assessor Titular Jurídico 4.186,34
Assessor Adjunto Jurídico 3.112,05
Assessor Titular de Comunicação 4.186,34
Assessor Titular de Informática 4.186,34
Assessor Técnico de Administração 2.711,20
Assessor Técnico Adjunto de Administração 1.948,78
Assessor Técnico de Relações Públicas 4.186,34
Assessor de Imprensa 2.712,04
Assessor Técnico de Marketing 4.186,34

Bauru, 22 de agosto de 2013.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

Presidente da EMDURB

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
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2013
Processo nº 3314/13              -             Inexigibilidade de licitação
Contratante: EMDURB - Contratada: REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB, sendo 552 
(quinhentas e cinquenta e duas) unidades de vale transportes entre as cidades Bauru/Pederneiras
Valor unitário do vale transporte R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos). Totalizando: R$ 2.539,20 (dois 
mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 13/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Objeto: Eventual fornecimento de:  Item 04 – 80.000 litros de Diesel - S-10;
Previsão para 12 (doze) meses.
Valor Unitário do item: 04: R$ 2,39 (dois reais  e trinta e nove centavos);
Valor total estimado do item: 04 – R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais);
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 3636/13  -  Pregão Registro de Preço nº  017/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após a abertura da sessão pública de julgamento e 
classificação e do encerramento da negociação, a pregoeira resolveu classificar a única empresa participante 
3M DO BRASIL LTDA, sendo que os valores apresentados encontram-se abaixo da média orçada pela 
Administração. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 “Documentos de Habilitação”, o 
qual após análise da documentação apresentada a pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora. 
Não havendo proponentes para manifestar intenção de interposição de recursos quanto à classificação e 
habilitação previsto na Lei 10.520/02. A Pregoeira decidiu ADJUDICAR ao seu vencedor.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
fornecimento de películas para confecção de placas de sinalização destinadas a atender a Diretoria de 
Sistema Viário e Transporte da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Valor 

Unitário Valor Total

01 05 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Vermelha, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 3.350,00

02 01 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Amarela,  conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 670,00

03 06 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Verde, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 4.020,00

04 05 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico Azul, 
conforme especificações contidas 
NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 3.350,00

05 03 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Laranja, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 2.010,00

06 10 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Branca, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 6.700,00

07 01 Rolo de
0,61 x 20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Marrom, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

R$ 670,00 R$ 670,00

08 02
Rolo

de 1,22m x 
22m

Película Refletiva alta intensidade 
(prismática), na cor branca prata, 
conforme especificações contidas 
NBR 14.644.

R$ 2.440,00 R$ 4.480,00

09 10
Rolo de

0,61 cm x 
20m

Película Preto Legenda, conforme 
especificações contidas NBR 14.644. R$ 360,00 R$ 3.600,00

VALOR TOTAL R$ 29.250,00

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento.
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039119
Processo nº  2294/12  -  Pregão Presencial nº 005/12
Contratante: EMDURB. Contratada: BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: 367 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 97.166,66
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 29/07/13
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039120
Processo nº 310/10                  -              Pregão Presencial  nº 003/10
Contratante: EMDURB. Contratadas: FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Locação de PABX
Valor Total: R$ 1.610,00
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura: 29/07/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039123
Processo nº 6023/12 - Pregão para Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB – Contratada: J. E. RISSI ALIMENTOS ME.
Objeto:40.304 kg. Pão d’água.
Valor Total: R$ 350,65
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura:  29/07/2013
Bauru,  22  de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039125
Processo nº 6023/12 - Pregão para Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB – Contratada: J. E. RISSI ALIMENTOS ME.
Objeto: 70.127 kg. Pão d’água.
Valor Total: R$ 610,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
Assinatura:  30/07/2013
Bauru,  22  de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039124
Processo nº 6244/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELION COMERCIAL
LTDA EPP.
Objeto: 180 kg graxa rolamento .
Valor total: R$ 2.160,00
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 29/07/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039130
Processo nº 6244/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELION COMERCIAL
LTDA EPP.
Objeto: 024fr 500 óleo ATF p/ trasmissão automática
Valor total: R$ 141,60
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 30/07/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039280
Processo nº 6244/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELION COMERCIAL
LTDA EPP.
Objeto: 096fr 500 óleo ATF p/ trasmissão automática; 024 oleo lubrif. 2
tempos fr 500 ml; 100L  óleo SAE 90 para câmbio e diferencial .
Valor total: R$ 1.546,80
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039306
Processo n.º 6244/12         Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: COBAUTO COMERCIAL
BAURU AUTOMOTIVOS LTDA.
Objeto: 400 lts. Óleo hidráulico 68.
Valor total: R$ 3.112,00
Condição Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039129
Processo nº  933/13  -  Pregão Registro de Preços nº 006/13
Contratante: EMDURB. Compromissária: SIMÃO VEÍCULOS LTDA.
Objeto: 300 litros de aditivo reagente para diesel S-10 (ARLA 32).
Valor total: R$ 837,00
Condição Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 30/07/2013
Bauru, 22 de Agosto  de 2013.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039220
Processo nº 4820/12 - Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTES E
COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 020 un lâmpada fluorescente modelo T12 – 40 W .
Valor Total: R$ 66,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 09/08/2013
Bauru, 22  de Agosto de 2013
Presidente da  EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039288
Processo nº 4820/12 - Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTES E
COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto:  005 MÇ prego 17x21; 005 MÇ prego 18x24; 005 MÇ prego
20x30
Valor Total: R$ 91,25
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22  de Agosto de 2013
Presidente da  EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039291
Processo nº 4820/12 - Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTES E
COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto:  006 M cano de PVC de ¾; 001 un registro  de pressão ; 004 un
te PVC ¾  marrom; 010 un  cotovelo ¾ ; 003 PC luva azul ¾ ;
003 un adaptador pvc ¾ ; 001pc  bóia plástica ¾ ; 001 un cola
para tubo pvc 175 gramas ; 004 br tubo pvc rígido esgoto sanitário
4 ; 001 m3 areia grossa ; 001 m3 areia fina ; 001m pedrisco ; 016
sc cimento ; 005sc20  cal hidratada, 500 un tijolo comum.
Valor Total: R$ 1.163,54
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22  de Agosto de 2013
Presidente da  EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039320
Processo nº 4820/12 - Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 006  un torneira p/ jardim  ¾ ; 004 rl veda rosca; 006 un cap ¾
Valor Total: R$ 124,28
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru, 22  de Agosto de 2013
Presidente da  EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039297
Processo nº 6024/12 - Pregão para Registro de Preços nº 036/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto:  026lts leite.
Valor total: R$ 38,48
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura:14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039298
Processo nº 6024/12 - Pregão para Registro de Preços nº 036/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto:  140 lts  leite
Valor total: R$ 207,20
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura:14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039322
Processo nº 6024/12 - Pregão para Registro de Preços nº 036/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto: 210 lts leite
Valor total: R$ 310,80
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 16/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039286
Processo nº 2557/13              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CORREIOS.
Objeto: Serviço de postagem (Multas).

Valor Total: R$ 16.193,10
Condições de Pagamento: dia 23 do mês seguinte da prestação de serviços (período base).
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039287
Processo nº 2557/13              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CORREIOS.
Objeto: Serviço de postagem (Multas).
Valor Total: R$ 13.025,65
Condições de Pagamento: dia 23 do mês seguinte da prestação de serviços (período base).
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039289
Processo nº 2557/13              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CORREIOS.
Objeto: Serviço de postagem .
Valor Total: R$ 425,70
Condições de Pagamento: dia 23 do mês seguinte da prestação de serviços (período base).
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039295
Processo nº 088/13    -    Pregão Presencial nº 01/13
Contratante: EMDURB. Contratada: CENTER MAQ COM. DE
MAQUINAS E PAPEIS LTDA.
Objeto: 001 M.O. Pagamento de excedentes de Copias de xerox
Valor Total: R$ 169,85
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação do
serviço.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto  de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039296
Processo nº 3654/11    -    Pregão Presencial nº 012/11
Contratante: EMDURB. Contratada: CENTER MAQ COM. DE
MAQUINAS E PAPEIS LTDA.
Objeto: 001 M.O. Pagamentos de excedentes de cópias xerox.
Valor Total: R$ 162,36
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação do
serviço.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039307
Processo nº 3654/11    -    Pregão Presencial nº 012/11
Contratante: EMDURB. Contratada: CENTER MAQ COM. DE
MAQUINAS E PAPEIS LTDA.
Objeto: 001 M.O. Pagamentos de excedentes de cópias xerox.
Valor Total: R$ 8,83
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação do
serviço.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039299
Processo nº  4250/12  -  Pregão Registro de Preços nº 022/12
Contratante: EMDURB. Contratada: DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: 12 cm. Publicação – em centimetros.
Valor Total: R$ 22,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039300
Processo nº  4250/12  -  Pregão Registro de Preços nº 022/12
Contratante: EMDURB. Contratada: DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: 12 cm. Publicação – em centimetros.
Valor Total: R$ 22,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 14/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039308
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE 
INFORMÁTICA.
Objeto: Serviço de ativação e manutenção de faixas.
Valor Total: R$ 30.965,25
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao serviço.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039309
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: LT COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aluguel de outras máquinas
Valor Total: R$ 4.154,62
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao serviço.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru, 22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039316
Processo nº  4371/12  -  Pregão Registro de Preços nº 024/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA.  
Objeto: 180 un margarina 500g; 100 kg café torrado e moído.
Valor Total: R$ 1.739,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru,  22 de Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039317
Processo nº 4037/10           Convite nº 005/10         
Contratante: EMDURB. Contratada: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
Objeto: 007 M.O. Seguro total de viaturas com franquia.
Valor Total: R$ 6.300,00
Condições de Pagamento:  5 pagamentos.
Assinatura: 15/08/2013
Bauru,  22 Agosto de 2013
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/12
Processo nº 3318/12    -    Pregão Registro de Preços nº 014/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: V.C.M. THEODORO ME.
Objeto: Eventual aquisição de:

LOTE 01

Qte Un. Descrição Marca Valor Unitário 
VCM

Valor Total 
VCM

10 un. Óculos acrílico de “sobreposição” (..) Danny 9,59 95,90
200 un. Óculos de segurança contra impacto Kalipso 2,70 540,00
5 un. Óculos de Segurança para soldador Silo 19,00 95,00
5 un. Filtro para máscara de soldador nº 10 Silo 0,70 3,50
3 un. Filtro para máscara de soldador nº 12 Silo 0,70 2,10
5 un. Filtro para óculos de soldador nº 06 Silo 0,70 3,50
5 pares Luva de borracha de alta tensão 500 V Orion 165,00 825,00

10000 pares

Luva nitrílica com punho elástico 
tam. M Yelling 3,75 37500,00Luva nitrílica com punho elástico 
tam. G

300 pares Luva de vaqueta de couro Teknoluvas 8,00 2400,00
300 pares Luva de látex amarelo tam. M Danny 1,80 540,00Luva de látex amarelo tam. G
1500 un. Máscara descartável para poeira Diviseg 0,65 975,00

80 kg Creme protetor solar manipulado FPS 
30 Manipulado 115,00 9200,00

100 un. Capacete ½ aba com proteção 
auricular Ledan 81,40 8140,00

200 un. Protetor auricular tipo “Plug” Protect 0,70 140,00

50 un. Respirador semifacial c/ um filtro de 
carvão Air Safety 28,00 1400,00

20 un. Avental de raspa de couro Teknoluvas 9,50 190,00
5 un. Cinto de segurança p/ eletricista em 

couro MG 190,00 950,00
Valor Total do Item 63000,00

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 24/07/12.
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/12
Processo nº 3318/12    -    Pregão Registro de Preços nº 014/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA. ME.
Objeto: Eventual aquisição de:

LOTE 02
ITEM 01 Macacão aplicação herbicidas

Qte. Un. Descrição Marca Dalson
3 un. G Protsray  45,003 un. GG
6 Valor Total do Item 270,00

ITEM 03 Calça anticorte para operador de motosserra
Qte. Un. Descrição Marca Dalson

4 un. G RS 
equipamentos

 100,003 un. GG
2 un. EGG
9 Valor Total do Item 900,00

ITEM 03 Camisa florestal para operador motosserra
Qte. Un. Descrição Marca Dalson

6 un. G RS 
equipamentos  90,00un.

6 Valor Total do Item 540,00

ITEM 04 Bota cano curto GOT (...)
Qte. Un. Descrição Marca Dalson

2 Pares nº 36

Vichy  90,00

3 Pares nº 37
10 Pares nº 38
10 Pares nº 39
15 Pares nº 40
10 Pares nº 41
10 Pares nº 42
5 Pares nº 43
3 Pares nº 44
2 Pares nº 45
70 Valor Total do Item 3.010,00

Valor Total Lote 02          4.720,00

LOTE 03
ITEM 01 Tênis de Segurança preto, bidensidade, preto, solado “Anabela”, confeccionado em vaqueta 

preta (...)
Qte. Un. Descrição Marca Dalson
30 Pares nº 36

Vichy  33,47

50 Pares nº 37
60 Pares nº 38
100 Pares nº 39
200 Pares nº 40
200 Pares nº 41
100 Pares nº 42
30 Pares nº 43
30 Pares nº 44
10 Pares nº 45
810 Valor Total do Item 27.110,70

ITEM 02 Botina de segurança bidensidade, com elástico lateral recoberto, confeccionada em vaqueta 
preta na (...)
Qte. Un. Descrição Marca Dalson
10 Pares nº 36

Vichy 33,47

20 Pares nº 37
50 Pares nº 38
100 Pares nº 39
150 Pares nº 40
150 Pares nº 41
70 Pares nº 42
30 Pares nº 43
30 Pares nº 44
10 Pares nº 45
620 Valor Total do Item 20.751,40

ITEM 03

Bota de PVC preta, solado antiderrapante, cano médio de 25 cm, forrada com C.A.
Qte Un. Descrição Marca Dalson

5 Pares nº 36

Fujiwara 14,90
10 Pares nº 43
5 Pares nº 44
2 Pares nº 45
22 Valor Total do Item 327,80

Valor Total Lote 03                                                                                        48.189,90

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 24/07/12.
Bauru, 22 de Agosto de 2013.
Presidente da EMDURB.
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RECADASTRAMENTO ANUAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FUNPREV – EXERCÍCIO  -  
2013.
PERÍODO: 02/09/2013 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

PORT. RH-076/2013 – EXONERANDO o Sr. ROBERTO CÂNDIDO MUNHOZ do cargo em comissão de CHEFE DO 
SERVIÇO DE MICROFILMAGEM E ARQUIVO a partir de 21 de agosto de 2013.

PORT. RH-077/2013 – DESIGNANDO a Sra. JULIANE ORESTES DE SOUZA para responder pelo cargo em comissão 
de CHEFE DO SERVIÇO DE MICROFILMAGEM E ARQUIVO a partir de 21 de agosto de 2013.

PORT. RH-078/2013 – DESIGNANDO a Sra. DANIELA PACHECO BARREIRO DE ALMEIDA como substituta do 
cargo em comissão de CHEFE DO SERVIÇO DE MICROFILMAGEM E ARQUIVO a partir de 21 de agosto de 2013, 
cessando os efeitos da Portaria RH-052/2012 que havia designado o servidor Luiz Renato Joel.

RESOLUÇÃO Nº 519
De 20 de agosto de 2013

Dá nova redação a diversos artigos da 
Resolução nº 263/90 – Regimento Interno – 
(Artigos 94-A a 100).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 
que lhe confere o artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Acresça-se ao Título IV, Capítulo II, na Seção II, o Art. 94-A e os incisos I a X, na Resolução nº 263/90 
– Regimento Interno:

Título IV
Capítulo II

Seção II

Art. 94-A -  As Sessões Extraordinárias para discussão e votação de projeto de decreto 
legislativo referente ao parecer pela rejeição do Tribunal de Contas do 
Estado a propósito das Contas do Executivo seguirão o seguinte rito: (NR)

I - A sessão terá início no horário para a qual foi convocada 
e instalar-se-á com o quorum mínimo de um terço dos 
membros da Câmara. Quando não houver quorum 
regimental para o início da sessão, no horário previsto 
na convocação, a Mesa aguardará até trinta minutos 
para nova chamada dos Vereadores, declarando a 
impossibilidade da abertura dos trabalhos e dispensando 
os presentes se persistir a inexistência de número mínimo; 
(NR)

II - Serão obedecidos os mesmos critérios de início constantes 
nos artigos 75 a 77; (NR)

III - Será convidado o responsável pelas contas e o seu 
advogado para adentrarem ao Plenário e tomarem assento 
nos lugares a eles reservados; (NR)

IV - Serão lidos o projeto de decreto, sua exposição de 
motivos, pareceres das Comissões Permanentes que se 
manifestaram, pareceres da Consultoria Jurídica e defesa 
escrita do interessado, se houver; (NR)

V - Após as leituras, o Presidente questionará o responsável 
pelas contas rejeitadas se tem interesse na leitura de 
mais algum trecho do processo, e se tiver, o Presidente 
determinará aos Secretários a leitura solicitada; (NR)

VI - Encerradas as leituras, o Presidente convidará o 
responsável pelas contas a prestar depoimento, podendo 
usar a palavra pelo tempo máximo de uma hora, sem 
apartes; (NR)

VII - Encerrada a instrução do processo, o Presidente fará 
a chamada na sequência da lista de presença, para que 
os Vereadores que tiverem interesse em usar da palavra 
o façam pelo prazo máximo de dezoito minutos, sem 
apartes; (NR)

VIII - Encerrado o uso da palavra pelos Vereadores, o 
Presidente convidará o responsável pelas contas ou seu 
advogado constituído, para apresentação da defesa, pelo 
prazo máximo de duas horas, podendo esse período ser 
utilizado por ambos, ou por apenas um deles, sem apartes; 
(NR)

IX - Encerrada a defesa, o processo será colocado em votação 
nominal, na sequência crescente da lista de presença, ou 
invertida, obedecido o critério do Art. 184, §1º-C, inciso 
I; (NR) 

X - Proclamado o resultado, o Presidente fará as 
comunicações finais e encerrará a sessão. (NR)

Art. 2º - Acresça-se ao Título IV, Capítulo II, na Seção II, o Art. 94-B e os incisos I a X, na Resolução nº 263/90 
– Regimento Interno:

Título IV
Capítulo II

Seção II

Art. 94-B -  As Sessões Extraordinárias para análise de projeto de decreto legislativo 
para cassação de mandato de agente político seguirão o seguinte rito: (NR)

I - a Sessão terá início no horário para o qual foi convocada 
e instalar-se-á com o quorum mínimo de um terço dos 
membros da Câmara. Quando não houver quorum 
regimental para o início da Sessão no horário previsto 
na convocação, a Mesa aguardará, até trinta minutos 
para nova chamada dos Vereadores, declarando a 
impossibilidade da abertura dos trabalhos e dispensando 
os presentes se persistir a inexistência de número mínimo; 
(NR)

II - serão obedecidos os mesmos critérios de início constantes 
nos artigos 75 a 77; (NR)

III -  será convidado o agente político – sujeito do processo e 
o seu advogado para adentrarem ao Plenário e tomarem 
assento nos lugares a eles reservados; (NR)

IV -  será lido o processo na íntegra, salvo requerimento em 
contrário escrito ou verbal do interessado dirigido ao 
Presidente, desde que o requerido seja aprovado pelo 
Plenário; (NR)

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
TELEFONES

Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br
OUVIDORIA

-ouvidoria@funprevbauru.com.br
Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 



67DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE AGOSTO DE 2.013

V -  encerradas as leituras, o Presidente convidará o agente 
político - sujeito do processo - a prestar depoimento, 
podendo usar a palavra pelo tempo máximo de uma hora, 
sem apartes; (NR)

VI - encerrado o depoimento pessoal, o Presidente convocará 
as testemunhas porventura arroladas, que serão 
questionadas pelos Vereadores, por meio de perguntas 
escritas; (NR)

VII - encerrada a instrução do processo, o Presidente fará 
a chamada na sequência da lista de presença, para que 
os Vereadores que tiverem interesse no uso da palavra 
o façam pelo prazo máximo de dezoito minutos, sem 
apartes; (NR)

VIII - encerrado o uso da palavra pelos Vereadores, o Presidente 
convidará o agente político - sujeito do processo ou seu 
advogado constituído -, para apresentação da defesa, pelo 
prazo máximo de duas horas, podendo esse período ser 
utilizado por ambos, ou por apenas um deles, sem apartes; 
(NR)

IX - encerrada a defesa, o processo será colocado em votação 
nominal conforme estabelecido no art. 184, §1º-C, inciso 
II; (NR)

X - proclamado o resultado, o Presidente fará as 
comunicações finais e encerrará a sessão. (NR)

Art. 3º - Dá nova redação ao Parágrafo único do art. 95, do Título IV, Capítulo II, na Seção III, da Resolução 
nº 263/90 – Regimento Interno:

Título IV
Capítulo II
Seção III

Parágrafo único - As sessões solenes terão duração indeterminada podendo ser realizadas fora do 
recinto da Câmara, sendo dispensada a exigência de verificação de presença. (NR)

Art. 4º - Ficam revogados a Seção IV, o Art. 97 e seus parágrafos, do Capítulo II do Título IV, da Resolução nº 
26390 – Regimento Interno.

Art. 5º - Dá nova redação ao caput do Art. 98 do Título IV, Capítulo II, na Seção V da Resolução nº 263/90 – 
Regimento Interno:

Título IV
Capítulo II

Seção V

Art. 98 - De cada sessão da Câmara, exceto as solenes, lavrar-se-á ata resumida, especificando 
os nomes dos Vereadores presentes e dos ausentes, assim como os assuntos tratados 
para ser objeto de deliberação na sessão seguinte. (NR)

 

Art. 6º - Dá nova redação ao Art. 100 do Título IV, Capítulo II, na Seção V da Resolução nº 263/90 – Regimento 
Interno:

Título IV
Capítulo II

Seção V

Art. 100 -  A ata da Sessão ficará à disposição dos Vereadores, para verificação, 
até antes do início da sessão ordinária subsequente, no início da qual o 
Presidente submeterá a ata a discussão e votação. (NR)

 Bauru, 20 de agosto de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO   MARCOS ANTONIO DE SOUZA
               1° Secretário     2ª Secretário

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de HAILTON PEREIRA 
DA SILVA a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada ciclovia HAILTON PEREIRA DA SILVA, a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como ciclovia do Núcleo Habitacional Octávio Rasi, localizada no 
loteamento denominado Núcleo Habitacional Octávio Rasi, que tem início na Rua Joaquim 
Marques de Figueiredo, quarteirão 08, e término na Rua Maria Aparecida Braga Pereira 
Golsman, quarteirão 01, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 19 de agosto de 2013.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Hailton Pereira da Silva, conhecido como “Ceará”. Homem de nome humilde e apelido simples, 

que dividia sua vida entre duas paixões: sua família e sua sempre companheira bicicleta. Casado há 24 anos com Joelma 
Viana e pai de Kauã, de apenas quatro anos. 

Em terra ou no asfalto, esforço e dedicação sempre foram palavras de ordem para Ceará, nunca 
deixando se desanimar na luta, principalmente quando ouvia a palavra bicicleta. O zelo por sua bike, sempre foi primoroso, 
inclusive, evitando pedalar na cidade para evitar problemas com o trânsito.

Ciclista há quase 30 anos, participou de incontáveis competições, conquistando inúmeras 
vitórias. Como sempre dividiu a sua paixão pelo ciclismo com o sustento da sua família, Ceará, por muitas vezes, teve que 
encontrar tempo livre na madrugada para se preparar para as competições. 

Em toda a sua vida esportista, viu muitas gerações de Bauru e região passarem pelo ciclismo. 
Ceará sempre esteve ao lado desses jovens, incentivando e dando força: gritava e  vibrava junto, corria lado a lado de quem 
estivesse competindo.

De alma e coração puro não sabia dizer não a ninguém, pai carinhoso e atencioso que deixou 
seus filhos, tanto de sangue quanto de esporte, que eternamente vai estar em nossos corações. Nosso Eterno Campeão.

 Por estes motivos, solicitamos a todos os senhores Vereadores a aprovação do presente projeto 
de Decreto Legislativo.

Bauru, 19 de agosto de 2013.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de MARCOS ROBERTO VIEIRA DA 
SILVA a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA, a via pública sem 
denominação oficial, conhecida como Rua 08, localizada no loteamento denominado 
RESIDENCIAL VILLA DUMONT, que início entre os lotes 1 da quadra B e 9 da quadra A, 
e término no quarteirão 2, da Rua 11, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 19 de agosto de 2013.

NATALINO DAVI DA SILVA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Marcos Roberto Vieira da Silva, natural de Echaporã, São Paulo, filho de José Vieira da Silva e 
de Cleusa Baltmant da Silva. Mudou-se para Bauru ainda menino e escolheu como esposa Neuza Lopes da Silva e tiveram 
como fruto desta união, Beatriz Lopes da Silva. 

Marcos Roberto da Silva formou-se em Letras pela Universidade do Sagrado Coração em 2007, 
mas dedicou 10 anos de sua vida ao funcionalismo público.

Por mais de 19 anos, Marcos Roberto da Silva levou a palavra de Deus a crianças, jovens e 
adultos, dedicando os últimos três anos de sua vida como pastor da Igreja Assembleia de Deus Perus na cidade de Bauru.

Faleceu em 17 de julho de 2013, deixando esposa e filha.
Por estes motivos, o Senhor Marcos Roberto Vieira da Silva faz jus a esta homenagem.

Bauru, 19 de agosto de 2013.

NATALINO DAVI DA SILVA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DE AUTORIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE DERAM 
ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013.

Proc. nº -   Assunto

195/13 Projeto de Lei nº 85/13, que autoriza o Município a celebrar convênio com o Centro de Progressão 
Penitenciária III de Bauru, objetivando a cooperação na recuperação de detentos que estejam 
cumprindo pena em regime semi-aberto, mediante a utilização da mão de obra dos reeducandos 
na execução de serviços de limpeza pública, ajardinamento, alvenaria, serralheria e similares e 
dá outras providências.

196/13 Projeto de Lei nº 86/13, que autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis para a Creche 
Berçário “Antonio Pereira” (mesas e cadeiras).

197/13 Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/13, que altera o art. 88 e parágrafo único e acrescenta 
os arts. 88-A e 88-B à Lei Orgânica do Município de Bauru (quando houver alteração nas 
remunerações dos cargos efetivos, em comissão ou das funções de confiança, os valores já 
incorporados pelos servidores ativos e pelos servidores inativos com direito à paridade, poderão 
ser revistos de acordo com os critérios atuais).

198/13 Veto Parcial ao Autógrafo nº 6503, de 23 de julho de 2013 (que regula o acesso a informações 
previsto na Lei Federal nº 12527, de 18 de novembro de 2011).

201/13 Projeto de Lei nº 87/13, que altera vários dispositivos da Lei nº 4830, de 17 de maio de 
2002 (transformou o Serviço de Previdência dos Municipiários - SEPREM em Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV).

Atos da Diretoria
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EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 19 DE AGOSTO DE 2013

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de acessibilidade nas calçadas da Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, 
Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de ponte para pedestres sobre o Córrego Barreirinho, nas proximidades das 
Ruas Jeryes Shayeb, Residencial Nova Flórida e Luiz Marcílio Bernardo, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias, asfaltamento da pista de terra e recapeamento asfáltico da outra 
pista da Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na quadra 07 da Rua 
Patagônia, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na quadra 12 da Rua 
Felicíssimo Antônio Pereira, Jardim Eugênia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias da sinalização de trânsito, incluindo a pintura de faixa de pedestres, 
defronte ao portão de acesso à Escola Estadual Plínio Ferraz e a realização de estudo para a implantação de sentido único de 
direção nas proximidades da quadra 11 da Rua Venezuela, Vila Santa Inês.

DIVERSOS VEREADORES
Moção de Aplauso ao Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru e Região pela realização da 20ª Marcha para Jesus.
Moção de Repúdio ao Governo Federal pela proposta que prevê o fim das parcerias com organizações especializadas no 
atendimento a alunos com deficiências, medida discutida nacionalmente e que atinge diretamente a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), entidade que recebe recursos públicos para a manutenção de suas atividades.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de tubos metálicos de proteção na boca de lobo existente defronte ao imóvel 
de número 01-05 da Rua Nilton Gimenes Bonachela, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a raspagem e recuperação do asfalto nas rotatórias existentes entre o Viaduto Mauá e a Rua 
Quinze de Novembro, Centro e na Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de estacionamento em um dos lados da quadra 01 da Rua Vitor Manoel 
Batista, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de semáforo no cruzamento da Rua Santa 
Francisca de Chantal com a Avenida Cruzeiro do Sul, Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de placa indicativa de parada obrigatória no cruzamento das Ruas José 
Lemos de Almeida e Walter Beraldo, Vila Nova Santa Luzia.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça dos Expedicionários, Jardim Bela Vista, incluindo o plantio de 
grama amendoim, demolição do banheiro e realização de operação tapa-buracos defronte ao Banco do Brasil.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de dispositivo de acessibilidade no Viaduto João Simonetti.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito ao redor da Praça dos Expedicionários, Jardim 
Bela Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na Praça Palestina, Jardim 
América.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras de terra da Rua Chiyo Otake, Jardim Jandira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 05 da Rua Victor Daniel Juarez, Parque 
Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 e 02 da Travessa Manoel Rodrigues 
Madureira, Jardim José Kalil.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas Gérson França e Quinze 
de Novembro, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas Virgílio Malta e Aviador 
Gomes Ribeiro, Vila Santa Tereza.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre no canteiro central da Avenida Doutor Jerônimo de 
Cunto, Vila Conceição.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 06 e 07 da Rua Napoleão Bianconcini, quadra 03 da Rua 
Sebastião Faria da Costa, quadra 05 da Rua Professora Aracy Santinho Barbieri e quadra 10 da Rua Vicente Barbugiani, Jardim 
Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 06 da Rua Luís Fernando Barros Aranha, Jardim 
Jacyra e nas quadras 01 e 02 da Rua Waldemir Rúbio, Jardim Estrela D’Alva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 09 da Rua Marconi, Vila São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de cobertura na pista de aeromodelismo do Estádio Distrital Luiz Edmundo 
Coube.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente defronte ao imóvel de número 01-102 da Rua Felipe Pardo, 
Núcleo Residencial Alto Alegre.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de vistoria na calçada do imóvel de número 06-29 da Rua Colômbia, Jardim 
Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda a extensão da Rua Luiz Berro, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a colocação de ônibus extra na linha que faz o itinerário Parque Júlio Nóbrega/
Jardim Ferraz, no horário das 06h26.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas de terra do Jardim Nicéia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza dos terrenos da Prefeitura localizados na quadra 02 da Rua André 
Luiz dos Santos, Jardim Nicéia e na quadra 02 da Rua Um, entre o Residencial Sauípe e a rotatória da Avenida Antenor de 

Almeida, Jardim Colonial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre no Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sentido único de direção e melhorias na sinalização de trânsito, 
incluindo a pintura de faixas de pedestres, nas Ruas Tupinambás, Guarani, Tapajós, Conde Francisco Matarazzo e Alice Vieira 
Ranieri, Vila Antártica.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o envio de Projeto de Lei instituindo o Programa IPTU Verde.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua José Bombini, Vila São Paulo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a construção de calçadas em toda a 
extensão do lado direito das quadras 01 e 02 da Avenida Rizik Eid Gebara, Parque Giansante e em ambos os lados da quadra 03 
da Rua Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação dos brinquedos infantis do Parque Vitória Régia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura da quadra 13 da Avenida Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 07 da Rua Joaquim Marciano e na 
Rua Forte Grassi, Jardim TV.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Padre Plínio, Vila Monlevade.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de bancos e playground na praça localizada na quadra 01 da Rua Sargento 
Delvor Ribeiro Aguiar, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 01-33 da Rua 
Rosângela Kirnew Breve Dias, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 e 03 da Rua Carlos Gomes de 
Camargo, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Carmini Ângelo Delicato, 
Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a remoção do lixo depositado defronte ao imóvel de número 01-51 da Alameda dos 
Cravos, Parque Vista Alegre, bem como a limpeza das calçadas ao lado dos imóveis de números 02-46 da Rua Guia Lopes, Vila 
Formosa, 01-62 da Alameda dos Jasmins e 03-60 da Alameda das Rosas, Parque Alto Sumaré.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a limpeza e construção de calçada ao 
lado do imóvel de número 02-71 da Rua Guia Lopes, Vila Formosa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Prudente de Morais e Almirante 
Barroso, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as quadras de terra das Ruas Manoel 
Ferreira de Lima, Frederico Herrera e Antônio Garbe de Mattos, Parque Viaduto, Rua Colômbia, Jardim Terra Branca, Rua Maria 
José Pereira, Vila Santa Inês e Rua Alice Lorena Abrão, Jardim Jandira.
Moção de Aplauso à Subseção Bauru da OAB pela passagem do Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Antônio Fernandes Orfão Júnior e 
Maria Cândida da Silva, Jardim Silvestri.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 06 a 08 da Rua Nasir Narciso Campos Pavan, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na Rua Tapajós, ao lado da Concessionária 
Citroen.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a capinação, limpeza e pintura das guias e sarjetas da Avenida Castelo Branco, Vila 
Independência/Vila Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de bico de luz no poste existente na quadra 01 da Rua Valdemar Caetano, 
Parque Jaraguá.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 11 da Rua Maria Honória D’Ávila Engler, 
Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a Secretaria da Agricultura realize estudo para a implantação de feira livre na Praça 
Nagem dos Santos, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 18 a 27 da Rua Alaska, quadras 01 a 07 da Rua Antônio Ozório 
e quadras 16 a 24 e 27 da Rua Argentina, Jardim Terra Branca/Jardim Solange.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias nas quadras 01 a 07 da Alameda Alexandria, quadras 01 a 03 da 
Alameda Ametista, quadras 02 a 12 da Alameda Babilônia e quadra 01 da Alameda Cartago, Parque Santa Edwiges.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura da Rua Luiz Barbosa Sobrinho, defronte à nova Unidade de Saúde da Família 
da Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 05 da Rua Halim Aidar, Vila Santa 
Terezinha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição, por postes de concreto, dos postes de madeira da quadra 02 da Rua Emílio 
Alberto Ciniciato, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o Programa Telecentros BR.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de poste com iluminação no prolongamento da quadra 01 da Rua Amauri 
Baio, Vila Aimorés, na antiga vila do Horto da FEPASA.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 02-54 da Rua dos 
Eletricistas, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reconstrução do muro do Estádio Distrital Horácio Alves Cunha, Parque União.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da calçada do Estádio Distrital Horácio Alves Cunha, Parque União, 
especialmente do trecho localizado na Avenida Jurandyr Bueno.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 01 da Avenida Olga de Prado Queiroz, Quinta da Bela 
Olinda e na quadra 02 da Rua Cícero Coelho Caldas, Parque Residencial Castelo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada entre as Ruas Álvaro Lamônica e Professor Luiz Braga, 
Vila Zillo.

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.


