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Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 12.439, DE 18 DE MARÇO DE 2.014

P. 36.639/12 Altera o Decreto 12.373, de 27 de dezembro de 2.013, que regulamenta o Conselho 
Municipal de Transparência e Controle Social, criado pela Lei Municipal nº 6.399, de 12 de agosto de 
2.013, que regula o acesso à informação, e dá outras providências

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 O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social contará com a 

participação de 21 membros e respectivos suplentes, respeitando a proporcionalidade 
por segmento entre integrantes da Sociedade Civil, Conselhos Municipais e Poder 
Público, respectivamente 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% 
(vinte por cento). O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social terá a 
seguinte composição:
I –  11 (onze) representantes da Sociedade Civil:

a)  04 (quatro) pessoas físicas sem vinculação às organizações não 
governamentais e governamentais, participantes nas áreas de 
transparência e controle social;

b)  04 (quatro) representantes das organizações não governamentais 
comprometidos com os princípios da transparência na instância 
Municipal;

c)  03 (três) representantes de movimentos sociais, que possuam ação 
organizada de caráter permanente por uma determinada bandeira, e 
que não se limitem a manifestações públicas esporádicas.

II –  06 (seis) representantes dos Conselhos Municipais legalmente constituídos 
no Município, sendo: 
a) 01 (um) do Conselho Municipal de Saúde;
b) 01 (um) do Conselho Municipal de Educação;
c) 01 (um) do Conselho Municipal de Assistência Social;
d) 03 (três) de outros Conselhos Municipais.

III –  04 (quatro) representantes do Poder Público, pertencentes aos seguintes 
órgãos:
a) 01 (um) do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC;
b) 01 (um) da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES);
c) 01 (um) da Secretaria Municipal da Educação;
d) 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Na composição e funcionamento do Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social deverá ser observado:
I-  O mandato dos membros do Conselho terá a duração de 02 (dois) anos, 

podendo os representantes serem reconduzidos uma única vez; 
II-   Os representantes titulares terão número igual de suplentes;
III-  Os representantes dos incisos I e II deverão ser escolhidos em 

Assembléias convocadas especificamente para esta finalidade, sendo: 
as organizações não governamentais, contidas na alínea b, deverão 
comprovar sua personalidade jurídica, sede e atuação no município de 

Bauru há pelo menos 02 (dois) anos; os representantes das pessoas físicas 
e os de movimentos sociais, contidos na alínea a e c respectivamente, 
serão convocados através de Chamamento Público e, se necessário, 
ocorrerá processo eleitoral, em regime de votação, para a eleição de seus 
representantes;

IV-  A titularidade da representação da sociedade civil e respectiva suplência 
serão exercidas pelos órgãos com o maior número de votos obtidos em 
cada um dos segmentos das representações de que trata este artigo;

V-  Sempre que se faça necessário e em função da tecnicidade dos temas 
em desenvolvimento, o Conselho poderá constituir grupos técnicos, 
comissões especiais, temporárias ou permanentes para o desempenho de 
suas funções;

VI –  O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social aprovará 
por maioria simples de seus membros e a formalização dos seus atos 
administrativos tomam forma de Deliberação; 

VII -  A organização, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal 
de Transparência e Controle Social serão normatizados em seu Regimento 
Interno, e aprovado pela Plenária do Conselho;

VIII –  A participação no Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social  será voluntária, sem qualquer remuneração aos seus membros.

Art. 2º O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, no desempenho de suas 
funções, dividir-se-á em:
I-  Comissão Executiva, composta por 04 (quatro) membros, sendo:

a)  01 (um) presidente;
b)  01 (um) vice-presidente;
c)  01 (um) primeiro secretário;
d)  01 (um) segundo secretário.

Parágrafo único. O Presidente e demais membros da Comissão Executiva deverão ser eleitos pelos 
membros do Conselho em sua primeira reunião ordinária, dentre os Conselheiros 
Titulares.

Art. 3º O Poder Executivo publicará, oportunamente, e por Decreto, a nomeação dos 
componentes do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.

Art. 4º A atribuição correlata à competência deste Conselho está disposta no art. 24 da Lei 
Municipal nº 6.399, de 12 de agosto de 2.013.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 18 de março de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECISÃO
Pelos motivos constantes nos autos do processo administrativo nº 50.405/10, nos termos do 

que preceitua o § 4º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, DECIDO NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO 
PRADO - EPP, mantendo-se a aplicação de penalidade de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) e advertência sobre as consequências da reincidência, por descumprimento da Ata de Registro de 
Preços nº 39/2.010.

Oficie-se a Recorrente da presente decisão.
Bauru, 18 de março de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DOAÇÃO Nº 780/14 - PROCESSO Nº 8.829/14 - DOADOR: MUNICÍPIO DE BAURU 
- DONATÁRIO: FÓRUM TRABALHISTA DE BAURU - OBJETO: O DOADOR, por força da Lei 
Municipal nº 5.958, de 16 de agosto de 2.010, confere ao DONATÁRIO 01 (uma) Bandeira Municipal 
avaliada por R$ 106,00 (cento e seis reais). – DATA: 25/02/14.

EXTRATOS 
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RESOLUÇÃO Nº 01/2014
Disciplina a assinatura de contrato dos empreendimentos residenciais Três Américas II e Água da Grama, 
bem como a entrega das chaves das respectivas unidades habitacionais e dá outras providências

O Grupo Multissetorial, criado pela Portaria nº 41/09 para coordenar o Programa Minha Casa 
Minha Vida no Município de Bauru, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar pública a 
relação dos beneficiários ora já aprovados dos empreendimentos Residenciais Três Américas II e 
Água da Grama, após a análise dos documentos realizada pela Caixa Econômica Federal, estando 
devidamente habilitados para as próximas etapas de assinatura de contrato e entrega de chave.

Art. 1º Fica definido que os BENEFICIÁRIOS APROVADOS para os empreendimentos 
“Residencial Três Américas II” e “Residencial Água da Grama”, após análise dos 
documentos feita pela Caixa Econômica Federal, estão devidamente convocados 
para as próximas etapas de assinatura de contrato e entrega de chaves.

§ 1º  Os aprovados pelo Residencial Três Américas II, deverão comparecer no Salão 
Nobre da Instituição Toledo de Ensino, localizada à Praça IX de Julho Vila Falcão 
1-51 Vila Pacífico Bauru-SP, no dia 24 de março, as 14:00 horas, munidos dos 
documentos de identificação com foto, para assinatura do respectivo contrato e 
constituição dos órgãos diretivos do condomínio.

§ 2º Os aprovados pelo Residencial Água da Grama, deverão comparecer no Salão 
Nobre da Instituição Toledo de Ensino, localizada à Praça IX de Julho Vila Falcão 
1-51 Vila Pacífico Bauru-SP, no dia 24 de março, as 16:00 horas, munidos dos 
documentos de identificação com foto, para assinatura do respectivo contrato e 
constituição dos órgãos diretivos do condomínio.

Art. 2º Para a entrega das respectivas chaves ficam definidas as seguintes datas:
§ 1º A entrega das chaves, será realizada no dia 25 de março de 2014 ás 14:00 horas no 

Residencial Água da Grama. 
Parágrafo Único  No ato de entrega das chaves os beneficiários deverão estar munidos de documento 

de identificação com foto e ter realizado a vistoria no imóvel.
Art. 3º Para ciência dos nomes aprovados fica fazendo parte da presente resolução o Anexo 

I – Aprovados para o Residencial Três Américas II e Anexo II – Aprovados para o 
Residencial Água da Grama.

Art. 4º Ficam os contemplados mencionados nos Anexo I e II cientes de que assumem a 
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, podendo ser excluídos 
de qualquer etapa do processo quando não conseguirem comprovar e atender a todos 
os requisitos exigidos.

Art. 5º  O percentual em análise para conclusão de finalização da demanda de ambos os 
empreendimentos, deverão se dar no prazo de 30 dias.

Art. 6º  A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 21 de março de 2014.

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
COORDENADORA

ANEXO I – RESIDENCIAL TRÊS AMÉRICAS II

NIS NOME TRÊS AMÉRICAS II
12820265172 ADEMIR ROUBERTO DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12329475065 ADRIANA AGUIAR TRÊS AMÉRICAS II
12580526171 ADRIANA ALQUATTI TRÊS AMÉRICAS II
12396667930 ADRIANA APARECIDA LOPES TRÊS AMÉRICAS II
12602628184 ADRIANA DE SOUZA NICACIO TRÊS AMÉRICAS II
12710800146 ADRIANO CESAR BARGA DE SOUSA TRÊS AMÉRICAS II
12551161497 AISLENE MARTINS DE MORAES TRÊS AMÉRICAS II
16053888002 ALESSANDRA ALVES DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
16021779488 ALESSANDRA APARECIDA CUNHA JESUINO TRÊS AMÉRICAS II
12236820765 ALESSANDRA APARECIDA GUEDES TARDIVO TRÊS AMÉRICAS II
12768554180 ALESSANDRA GALDINO CONCURUTO TRÊS AMÉRICAS II
16135703480 ALESSANDRA SOLTIS PEREIRA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12444423447 ALESSANDRO APARECIDO VILLELA PEREIRA TRÊS AMÉRICAS II
12582362184 ALEXANDRE FARIA TRÊS AMÉRICAS II
12624694155 ALEXANDRE SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20719837558 ALINE CRISTINI DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
20216054650 ALINE FERNANDA FIDELIS CURSINO TRÊS AMÉRICAS II
12540646540 ALINE MARQUES DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12540978225 ALINE MARTINS SILVA ROCHA RODOLFO COSTA TRÊS AMÉRICAS II
16018875463 ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12686802164 ANA CAROLINA LOPES TRÊS AMÉRICAS II
20719721878 ANA ELOISA VIEIRA FENDEL TRÊS AMÉRICAS II
20676393564 ANA ESCARLATH BARBOZA TRÊS AMÉRICAS II
12325407065 ANA LUCIA ALVES DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20211866703 ANA MARIA ALVES ARANDA TRÊS AMÉRICAS II
20399977818 ANA PAULA DE SOUSA TRÊS AMÉRICAS II
12772402160 ANA PAULA DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12705367162 ANA PAULA QUERINO TRÊS AMÉRICAS II
12887546173 ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA TRÊS AMÉRICAS II
12875748159 ANDRE LUIZ MARIANO TRÊS AMÉRICAS II
20676464402 ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12580588169 ANDREIA CRISTINA BRITO ARRUDA TRÊS AMÉRICAS II
20418116711 ANDREIA FRANCISCO DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12492553517 ANDREIA SALLES TRÊS AMÉRICAS II
20668490106 ANDREIA TENORIO DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
21237702668 ANGELA CAMILA TORRES SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12749089184 ANGELA GABRIELA FERNANDES TRÊS AMÉRICAS II
12378430371 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
10807899396 ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12426924162 ANTONIA FATIMA DE OLIVEIRA VIEIRA TRÊS AMÉRICAS II

20141583120 APARECIDA CRISTINA FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
10748657719 APARECIDA IZABEL LEME BARBOSA DE ALMEIDA TRÊS AMÉRICAS II
20399889323 ARIANI APARECIDA DA SILVA FRANCO TRÊS AMÉRICAS II
19041540906 BARBARA DANUBIA RINALDI TRÊS AMÉRICAS II
20211841220 BIANCA ROSSETTI MERINO TRÊS AMÉRICAS II
20358247424 BRUNA BEATRIZ GOMES RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
16020381693 BRUNA CRISTINA BARATELLI TRÊS AMÉRICAS II
20211843355 BRUNO GOUVEIA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12422782665 CACILDA BEZERRA DE OLIVEIRA AFONSO TRÊS AMÉRICAS II
20038754112 CAMILA CRISTINA DE SOUZA ROSA TRÊS AMÉRICAS II
20717556950 CAMILA GONCALVES DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12744867189 CAMILA GUERRERO ALPRESI DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
16183586065 CARINA APARECIDA MARTINS TRÊS AMÉRICAS II
12145543645 CARLOS ROBERTO POSCA TRÊS AMÉRICAS II
16272947837 CAROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
10390613751 CECILIA MARIA FERNANDES TRÊS AMÉRICAS II
12676731159 CHRYSTIAN RODRIGO DE ALMEIDA LEME TRÊS AMÉRICAS II
20717620519 CIBELE CRISTINA BENEDITO TRÊS AMÉRICAS II
20676506210 CINDY GABRIELA RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
16547055443 CINTHIA GABRIELE EUFROSINA MEIRA TRÊS AMÉRICAS II
16558026369 CINTHIA REGIANE FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
12541146002 CINTHIA SANCHES TOJEIRO TRÊS AMÉRICAS II
20216082956 CINTHIA SILVA DE LIMA TRÊS AMÉRICAS II
20668980251 CINTIA HELENA DE CARVALHO TRÊS AMÉRICAS II
23633399514 CLAUDIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
12540863770 CLAUDINEI DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
20359710772 CLEONICE JOVENCIO DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
20676244267 CRISLEIDE BENEDITA BRANCO GAGO TRÊS AMÉRICAS II
12391493195 CRISTIAN ANDERSON DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12432963557 CRISTIANA APARECIDA SERAFIM LEITE TRÊS AMÉRICAS II
23639042227 CRISTINA RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
21262456438 DAIANE ESCOBAR SANTOS DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12332080432 DAILY APARECIDA FIDELIS TRÊS AMÉRICAS II
20651000585 DAISY GRINGO DE ARAUJO TRÊS AMÉRICAS II
12891582189 DALILA DE OLIVEIRA GARCIA TRÊS AMÉRICAS II
20990867298 DANIELA PAULO FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
16022114013 DAYANE CRISTINE CUNHA FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
20776597080 DEBORA FERREIRA SIMOES TRÊS AMÉRICAS II
20101324787 DENISE APARECIDA VIEIRA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
16037996106 DENIZE APARECIDA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
23626984938 DEVANIR VALERIO MOREIRA TRÊS AMÉRICAS II
21004173638 DEYSIELLE INES DRAEGER TRÊS AMÉRICAS II
16026894870 DEZIANE APARECIDA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
16034335141 DOUGLAS BATISTA DA CONCEICAO TRÊS AMÉRICAS II
20676464380 DRIELLY CRISTINA DE MORAES TRÊS AMÉRICAS II
12862636160 DULCE FERREIRA DE CAMARGO TRÊS AMÉRICAS II
16145547090 DULCE RIBEIRO TRÊS AMÉRICAS II
12459162369 EDEVAIR BELIZOTE TRÊS AMÉRICAS II
16154067993 EDILEUSA SODRE AGUIAR TRÊS AMÉRICAS II
20322153330 EDUARDA ROBERTA DA SILVA AQUINO TRÊS AMÉRICAS II
12283910597 EDVALDO COSTA NUNES TRÊS AMÉRICAS II
20962518764 ELAINE CRISTINA DE SOUSA TRÊS AMÉRICAS II
20962363809 ELAINE DE ALMEIDA TRÊS AMÉRICAS II
20669044495 ELIADI FERREIRA MARCELINO TRÊS AMÉRICAS II
20676377275 ELIANA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12145543394 ELIANE APARECIDA MUFALO TRÊS AMÉRICAS II
20668508501 ELIANE CRISTINA ROSA TRÊS AMÉRICAS II
20962541839 ELIANE SILVA DE ARRUDA TRÊS AMÉRICAS II
20162188670 ELISANGELA RUFINO RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
12803387141 EMERSON VITAL DE MELO TRÊS AMÉRICAS II
12409652710 ERICA ALESSANDRA LOURENCO TRÊS AMÉRICAS II
12679379243 ERIKA CRISTINA DE LIMA MACHADO TRÊS AMÉRICAS II
10680674567 ERMINDA ALGARRA BARBOSA TRÊS AMÉRICAS II
12284258125 EUNICE FIDENCIO MARTINS TRÊS AMÉRICAS II
20717573588 FABIANA ALVES ANTONIO TRÊS AMÉRICAS II
13072574773 FABIANI ROBERTA MARTINS TRÊS AMÉRICAS II
12077981611 FATIMA APARECIDA ROCHA TRÊS AMÉRICAS II
10837371861 FATIMA PETELINKAR TRÊS AMÉRICAS II
20676348933 FERNANDA LEALDINI SANTOS DE LIMA TRÊS AMÉRICAS II
20717574819 FLAVIANA CRISTINA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
16211248203 FRANCIANE APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA TRÊS AMÉRICAS II
16210477349 FRANCIANE DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
16311203082 FRANCIELI CAROLINA ALVES TODESCATO TRÊS AMÉRICAS II
16211250755 FRANCIELLY FERNANDA MOREIRA DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12630312188 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO JUNIOR TRÊS AMÉRICAS II
12893411160 FRANCISLAINE DA SILVA LIPORAS TRÊS AMÉRICAS II
20221731606 GABRIELA GODOY DE BARROS TRÊS AMÉRICAS II
22014184975 GIOVANA CAZARIN DA ROCHA TRÊS AMÉRICAS II
12669476157 GISELE APARECIDA BRAZEIRO DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12767455154 GISELE APARECIDA GONCALVES DENARDI TRÊS AMÉRICAS II
12787649159 GRAZIELI CRISTINA BALZON TRÊS AMÉRICAS II
20047646998 GRAZIELLE MARIA DA SILVA PANSANATO TRÊS AMÉRICAS II
12425654161 HELENA CHAVES DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
16029068653 HENRIQUE SOARES TRÊS AMÉRICAS II
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12324349258 IRACEMA DOS SANTOS DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20773037831 JACIARA ANDRADE DE BARROS TRÊS AMÉRICAS II
20216087605 JADE REGO DE LIMA TRÊS AMÉRICAS II
12544546737 JAIR FELIZARDO CAMILO TRÊS AMÉRICAS II
20668486788 JANAINA APARECIDA DA SILVA SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
20141633330 JAQUELINE BRAGA MORENO TRÊS AMÉRICAS II
20216097228 JAQUELINE DA SILVA ANDRADE TRÊS AMÉRICAS II
16188939748 JASDRINE SILVIA DIONISIO TRÊS AMÉRICAS II
12768363180 JAYME MORAES JUNIOR TRÊS AMÉRICAS II
12667233184 JERONIMO MAXUEL RODRIGUES TRÊS AMÉRICAS II
20216022554 JESSICA BEATRIZ FERNANDES TRÊS AMÉRICAS II
16201861360 JESSICA CASERTA DE ALMEIDA TRÊS AMÉRICAS II
16194890720 JESSICA PEREIRA DE MATOS TRÊS AMÉRICAS II
20216109889 JESSYCA KAROLYNE DE CASTRO TRÊS AMÉRICAS II
12021101977 JOAO ELDER FERES RUIZ TRÊS AMÉRICAS II
20676497491 JOAO PEDRO FERNANDES DE SOUSA TRÊS AMÉRICAS II
20219656732 JOICE DAIANY GASPAR ZEFERINO TRÊS AMÉRICAS II
20668481298 JOICE TRICCIA DA SILVA SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
20962578163 JONATAN KLEDER SPERANDIO TRÊS AMÉRICAS II
12145301056 JOSE APARECIDO DE GODOI TRÊS AMÉRICAS II
10102982500 JOSE BENEDITO FRANCA TRÊS AMÉRICAS II
12381314301 JOSEFA ORTIZ CALCAS TRÊS AMÉRICAS II
16060147780 JOSELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
16272890673 JOSIANE MARIA PEREIRA TRÊS AMÉRICAS II
10705664799 JOSUE DOS SANTOS GOES TRÊS AMÉRICAS II
20669026446 JOYCE THAIS OZORIO TRÊS AMÉRICAS II
20668444198 JOZI HELEN DA SILVA JURENTE TRÊS AMÉRICAS II
20668512088 JULIANA ALINE DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
20719726330 JULIANA APARECIDA FERREIRA NASCIMENTO TRÊS AMÉRICAS II
20776591368 JULIANA DOS SANTOS ANASTACIO TRÊS AMÉRICAS II
12687836151 JULIANA FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
22004206232 JULIANA PATRICIA GRACIANO DA ROCHA TRÊS AMÉRICAS II
12664996179 JULIO CESAR BASTOS TRÊS AMÉRICAS II
20676519924 JUNIOR COSTA TRÊS AMÉRICAS II
16273087653 KARINA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
20141669130 KAROLYN SALES FIORAVANTI TRÊS AMÉRICAS II
16446317701 KELI CRISTINA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12695134179 KELLI TATIANI DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
22803213191 KELLY MILENE DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
12777186156 KELY CRISTINA PEREIRA GOMES TRÊS AMÉRICAS II
23634047867 KESNEN FERNANDA GAL DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20141664767 KETILLY MARIANA DE SOUZA TEIXEIRA TRÊS AMÉRICAS II
20668428036 LAIS CRISTINA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20676464755 LEANDRO DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
16446374861 LETICIA DAIANE LEITE SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20719836209 LIDIA ROSENEIDE PAES TRÊS AMÉRICAS II
16443647786 LUAN HENRIQUE CABRAL PACHECO TRÊS AMÉRICAS II
16457455736 LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO TRÊS AMÉRICAS II
12770264143 LUCIA BATISTA DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12792034167 LUCIANA APARECIDA LIMA TRÊS AMÉRICAS II
20210112233 LUCIANA CARDOSO ALVES SERAFIM TRÊS AMÉRICAS II
12785655178 LUCIANE APARECIDA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12750478180 LUCIANE FRANCO TRÊS AMÉRICAS II
16401585561 LUCIMAR DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
12142468669 MARA APARECIDA CORTEGOSO TRÊS AMÉRICAS II
23626277247 MARCIA APARECIDA SCARPIN TRÊS AMÉRICAS II
12687698166 MARCIA FORTE TRÊS AMÉRICAS II
20676615893 MARCIA FRANCISCA BENTO TRÊS AMÉRICAS II
16417092268 MARCIA LEME TRÊS AMÉRICAS II
12847090187 MARCIO SOARES DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12393756177 MARIA ALCIENE DE FREITAS TRÊS AMÉRICAS II
12235356267 MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12005806147 MARIA CRISTINA DUARTE DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12136432445 MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
16365992085 MARIA DAS DORES DE LIMA TRÊS AMÉRICAS II
10631324302 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12621903160 MARIA EDILEUZA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12391505924 MARIA LEONILDA SILVA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
23628703820 MARIA NAZARE DE CARVALHO TRÊS AMÉRICAS II
13213833850 MARILIA GODIANO SIQUEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12932149166 MARINA FRANCIELLI DE SOUZA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
22823929958 MARISA ALCASSA TRÊS AMÉRICAS II
20668434087 MARISA OTTAVIANI TRÊS AMÉRICAS II
16420312052 MARLENE APARECIDA MARIAO TRÊS AMÉRICAS II
10717067227 MARLENE CORREA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12793784186 MAYCON ALEX DE LIMA TRÊS AMÉRICAS II
20969224480 MICHELE APARECIDA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12554706125 MIRIAM FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
16518650274 MIRIAN ELIAS DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12833186144 MIRIAN GUIMENES TRÊS AMÉRICAS II
12244446710 MOACIR GUERREIRO CONDE TRÊS AMÉRICAS II
12935422157 MONICA OSNI FERNANDES ORTIZ TRÊS AMÉRICAS II
12345216737 MONICA SATIKO WATABE TRÊS AMÉRICAS II
12822682145 NAIRA PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II

16677567282 NANCY APARECIDA GOBBI DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
12171997240 NATAL ALVES DE JESUS TRÊS AMÉRICAS II
12886021174 NATALIA ALCANTARA DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
20668978303 NATALIA DA SILVA ARAUJO TRÊS AMÉRICAS II
12920745141 NATHALIA PATRICIA DOS SANTOS MENDONCA TRÊS AMÉRICAS II
12727761157 NELCI ALVES LEME TRÊS AMÉRICAS II
23633715300 NIDELCE GOMES TRÊS AMÉRICAS II
12989458222 NILZA PEREIRA LIMA TRÊS AMÉRICAS II
12903846172 PAOLA SATYKO RODRIGUES MIASHIRO TRÊS AMÉRICAS II
20969219681 PATRICIA LEITE ALVES TRÊS AMÉRICAS II
21022066864 PAULA DOS SANTOS MORAES TRÊS AMÉRICAS II
20676490713 PAULA RENATA VALENCIO TRÊS AMÉRICAS II
13035509890 PRISCILA CASSIANA DE MACEDO TRÊS AMÉRICAS II
20969219703 PRISCILA LEITE JUSTINIANO TRÊS AMÉRICAS II
20668955486 RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROSAO TRÊS AMÉRICAS II
20713790231 RAQUEL FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
20676471816 REBEKA GONCALVES CARVALHO LOMBARDO TRÊS AMÉRICAS II
12722824185 REGINA APARECIDA BASTOS SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
16664219108 REGINA BAPTISTA LEONCIO TRÊS AMÉRICAS II
12889069186 REGINA CELIA DA SILVA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
20676455055 RENATA APARECIDA SANTANA AGUIAR TRÊS AMÉRICAS II
20216088725 RENATA CRISTINA VERES BUSCH TRÊS AMÉRICAS II
10770659338 RENATO LUIZ ROMUALDO TRÊS AMÉRICAS II
20042724176 RITA DO CARMO RIBEIRO TRÊS AMÉRICAS II
13377423892 ROBERTA FERNANDES NOGUEIRA TRÊS AMÉRICAS II
12685130170 ROBERTA MORAES DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
20676511850 ROBERTO RIVELINO DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20676494700 ROSA MARIA DA CONCEICAO TRÊS AMÉRICAS II
16622692255 ROSANA APARECIDA VENTURA TRÊS AMÉRICAS II
16613092828 ROSIMARE SARAIVA MARQUES TRÊS AMÉRICAS II
20141667871 SARA DE ABREU VIANA TRÊS AMÉRICAS II
12457773182 SEBASTIAO MAURICIO COELHO TRÊS AMÉRICAS II
12378430614 SILVIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12285381893 SILVIA DE MEDEIROS TRÊS AMÉRICAS II
12540790927 SILVIA MONTEIRO FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
12100781245 SILVIA REGINA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12470348635 SIMONE CAVALCANTE ROSSETO VAZ TRÊS AMÉRICAS II
10819754762 SUELI CLARA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
16561215193 SUELLEN DAIHANE DE ANDRADE TRÊS AMÉRICAS II
13337022811 SUELLEN ROSSI DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
20776591457 TAIS RENATA DE AGUIAR PEREIRA TRÊS AMÉRICAS II
20676358432 TAIS ROSA TRÊS AMÉRICAS II
16660728202 TAISIMARA BAUMAN GRAZIANO TRÊS AMÉRICAS II
16688025265 TAMIRIS FERNANDES PEREIRA TRÊS AMÉRICAS II
12752877147 TATIANE APARECIDA ORBETELLI TRÊS AMÉRICAS II
16623260235 THALITA APARECIDA MAIA ROJA DOS SANTOS TRÊS AMÉRICAS II
10374612282 THEODORA FERNANDES TRÊS AMÉRICAS II
16558089484 THUANNY MACIEL DE SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
20676280603 THYAGO DIAS MACHADO SALVADOR TRÊS AMÉRICAS II
20676562005 VALERIA DE LIMA KEMPNER TRÊS AMÉRICAS II
23604293347 VANESSA DA SILVA FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
20668924122 VANESSA KELLY SEBASTIAO FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
12510966458 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DA COSTA TRÊS AMÉRICAS II
20676475749 VIVIANE DA SILVA SOUZA TRÊS AMÉRICAS II
12472178125 WALLACE FERREIRA DA SILVA TRÊS AMÉRICAS II
12666235167 WALMIR DIEGO DE OLIVEIRA TRÊS AMÉRICAS II
20668931447 WELLINGTON AUGUSTO MACHADO TRÊS AMÉRICAS II
12663527167 WELTON RICARDO FERREIRA TRÊS AMÉRICAS II
23629128994 YURI TWERZNIK CAMARGO TRÊS AMÉRICAS II

ANEXO II - RESIDENCIAL ÁGUA DA GRAMA

NIS NOME RESIDENCIAL
12715673533 ADRIANA DE JESUS AVILA ÁGUA DA GRAMA
21241030660 ADRIANE CRISTINA DA CRUZ ÁGUA DA GRAMA
20216084762 AHMED BARROS GOMES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12613371147 AIESSA RENATA GOMES BRAZ ÁGUA DA GRAMA
20713807886 ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20669012666 ALEX DA SILVA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16021774478 ALEX JOSE VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
21214775170 ALEXSSANDRA LOPES DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
20969244759 ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20210091538 ALINE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
20210093921 ALINE DE PAULA LAURENTINO NUNES ÁGUA DA GRAMA
12701999156 ALINE GOMES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
23653155742 ALINE MARTINS ÁGUA DA GRAMA
20719789758 AMANDA KATINER APARECIDA DOS REIS ÁGUA DA GRAMA
20399924447 ANA CAROLINA DE PAULA NICOLIN ÁGUA DA GRAMA
20669025628 ANA CLAUDIA DE MOURA BARGA CEREGATI ÁGUA DA GRAMA
20676443472 ANA HELENA JAPONI ÁGUA DA GRAMA
20127824140 ANA LAURA CULURA DA CUNHA ÁGUA DA GRAMA
12210735094 ANA LUCIA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20008949136 ANA LUIZA LOPES VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
12502402745 ANA MARIA COSTA ÁGUA DA GRAMA
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21274537942 ANA MARIA DE JESUS COSTA LIMA ÁGUA DA GRAMA
17002996620 ANA MARIA TROMBINI ÁGUA DA GRAMA
12949049143 ANA PAULA DE ANDRADE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
12608638149 ANA PAULA MARQUES DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
20211778138 ANANDA LEANDRO DE SANTIS ÁGUA DA GRAMA
21211779825 ANDREA DA SILVA JACINTO ROSEO ÁGUA DA GRAMA
12432109947 ANDREIA APARECIDA PINHEIRO ÁGUA DA GRAMA
20669047540 ANDRESSA RODRIGUES AGUIAR ÁGUA DA GRAMA
12512098682 ANGELA MARIA GAMBA ÁGUA DA GRAMA
12170586719 ANTONIA RUFINO HONORIO ÁGUA DA GRAMA
12042615031 ANTONIO CATONHO ALVES BARBOSA ÁGUA DA GRAMA
12403111866 ANTONIO LUCILANIO MORAIS DE AMARANTE ÁGUA DA GRAMA
12403123082 APARECIDA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE ÁGUA DA GRAMA
20676425415 APARECIDA VITORINO ÁGUA DA GRAMA
12540652621 AQUILA DE OLIVEIRA JEREMIAS ÁGUA DA GRAMA
16022024049 ARIANE MEIRELES PALMEIRA ÁGUA DA GRAMA
20141653056 BRUNA ANDREA PARONETTO PIO ÁGUA DA GRAMA
20216102876 BRUNA APARECIDA RODRIGUES GUSMAO ÁGUA DA GRAMA
20668426858 BRUNA DE SOUZA ASSIS ÁGUA DA GRAMA
20676602287 BRUNA GASPAR SINHORETTI ÁGUA DA GRAMA
20216083294 BRUNA HELENA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16016287688 BRUNA NEKIS GONCALVES ÁGUA DA GRAMA
21261718242 BRUNA TAMIRES QUEIROZ RODRIGUES ÁGUA DA GRAMA
16054060520 BRUNO APARECIDO BARBOSA ÁGUA DA GRAMA
16211626402 CAMILA APARECIDA MAIA ÁGUA DA GRAMA
20676485191 CAMILA DE AGUIAR ÁGUA DA GRAMA
12697802179 CAMILA ROSA ÁGUA DA GRAMA
20128511642 CARLA LAIANE DOS SANTOS ALMEIDA ÁGUA DA GRAMA
10292065369 CARLOS JOSE ESPERIDIAO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12283650498 CARMEM FERREIRA SANTANA ÁGUA DA GRAMA
16518175339 CARMEN DE PAULA SOUZA ÁGUA DA GRAMA
16201437755 CAROLINE GOMES ÁGUA DA GRAMA
16210723242 CASSIA VERONICA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12100149174 CELIA REGINA GOMES HELENO ÁGUA DA GRAMA
20676569824 CIBELE ARACAI MADUREIRA ÁGUA DA GRAMA
20669009738 CINTIA REGINA HENRIQUE ÁGUA DA GRAMA
12226373812 CIRA MARTA DE AMARINS ÁGUA DA GRAMA
20719756558 CLAUDETE GUIOMAR DA SILVA VASCONCELOS ÁGUA DA GRAMA
12680679174 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
17066531408 CLAUDIA NAGAO ÁGUA DA GRAMA
20966042780 CLAUDIA REGINA CHAGAS DA CRUZ ÁGUA DA GRAMA
16204185331 CLEBER DINIZ VITORINO ÁGUA DA GRAMA
23634380663 CLEONICE CANDIDO DA SILVA ROSA ÁGUA DA GRAMA
20668908437 CLEUSA MODESTO DA PAIXAO MOURA ÁGUA DA GRAMA
12589942151 CREUSA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12882962683 CRISTIANA MARCIA VERONEZI ÁGUA DA GRAMA
12772952187 CRISTIANE SERAFIM FRANCISCO ÁGUA DA GRAMA
20676369191 DADIVA CAVALCANTE ÁGUA DA GRAMA
16163338643 DAIANE CRISTINA ALVES ÁGUA DA GRAMA
12894701170 DAIANE DE OLIVEIRA GARCIA ÁGUA DA GRAMA
16034278296 DAIANE FERNANDA DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
20399898101 DAIANI DA SILVA SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20668458881 DAISY SILVA SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12045774998 DAMARES CORREA DE MELLO ÁGUA DA GRAMA
16136671671 DANIELA CRISTINA RIBEIRO MALDONADO 
 MACHADO ÁGUA DA GRAMA
20950865332 DANIELA DE SANTANA ÁGUA DA GRAMA
16054084853 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20211748050 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
10890893664 DARLI SEVERINO DE FIGUEIREDO ÁGUA DA GRAMA
12656187232 DARZINA MARIA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
21213742732 DAYANA MARTINS XAVIER ÁGUA DA GRAMA
20418112767 DEBORA MENDES PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20668502112 DEIVID ALAM CUNHA CLAROS ÁGUA DA GRAMA
20141660214 DEUSA ELIANA BARBOSA ÁGUA DA GRAMA
10803171649 DIRCE RODRIGUES DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
10673931436 DIRCEU CARVALHEIRO DE CALASANS MELO ÁGUA DA GRAMA
10698349919 DIVA SIMOES ÁGUA DA GRAMA
20216100539 DRYELLE MARTINS GOMES JARDIM ÁGUA DA GRAMA
12617993169 DULCINEIA APARECIDA AZEVEDO CARDOSO ÁGUA DA GRAMA
20676253754 DULCINEIA GUEDES ÁGUA DA GRAMA
12805113170 EDER JOSE MACHADO ÁGUA DA GRAMA
16034356726 EDUARDA MAIRA SANTOS DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
20399925621 EDUARDO MATOSO GONCALVES ÁGUA DA GRAMA
20676218088 ELIANE ALVES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20668484424 ELIANE APARECIDA COSTA DE JESUS ÁGUA DA GRAMA
23654004748 ELIANE REGINA DE MELO BARBOSA ÁGUA DA GRAMA
16003891379 ELIDA TAMARA DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
12696377164 ELIEDNA DE OLIVEIRA URQUIZA ÁGUA DA GRAMA
20381047533 ELIETE MARIA PEREIRA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
16145882884 ELIS CRISTINA DE SOUZA AFONSO ÁGUA DA GRAMA
12067386923 ELISA VALDENIR GONCALVES ÁGUA DA GRAMA
23628722957 ELISABETH DE OLIVEIRA RODRIGUES ÁGUA DA GRAMA
16161892767 ELISANA DE JESUS VENCESLAU ÁGUA DA GRAMA

12778404181 ELITON APARECIDO DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12236818744 ELLEN CARLA GIGLIOTTI ÁGUA DA GRAMA
23654094577 ELLEN JAQUELINE FERREIRA ÁGUA DA GRAMA
20719788956 ELTON XAVIER DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
21261577096 ERICA FABIANA DA SILVA CAMACHO ÁGUA DA GRAMA
12846495183 ERIKA APARECIDA VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
12694050141 FABIANA DA SILVA FERREIRA ÁGUA DA GRAMA
12750736163 FABIANA DE REZENDE ÁGUA DA GRAMA
20101330515 FABIANA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20676345020 FABIANA RAMOS TARDIVO ÁGUA DA GRAMA
12252659795 FATIMA AUXILIADORA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
13044013819 FERNANDA FARIAS DE ARRUDA ÁGUA DA GRAMA
22006145206 FERNANDA LETICIA DOS SANTOS ARAUJO ÁGUA DA GRAMA
20676311142 FLAVIA MACEIO TRENTIN ÁGUA DA GRAMA
12502403245 FLAVIA VITAL SANTANA ÁGUA DA GRAMA
12756430163 FRANCIELE APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
16273736260 FRANCIELI APARECIDA SILVA LIMA ÁGUA DA GRAMA
16307395649 FRANCILENE PEREIRA ALVES ÁGUA DA GRAMA
20676457422 GABRIELA CRISTINA GAVIOLI PINTO ÁGUA DA GRAMA
20968015411 GABRIELA FRABETTI THIOPHILO ÁGUA DA GRAMA
16193870998 GABRIELA LAIS DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12544896061 GENESSY DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20211877624 GISELE DAYANA DA SILVA BERNARDO ÁGUA DA GRAMA
12378433435 GISLENE NAZARETH GONCALVES ÁGUA DA GRAMA
20380725066 GIULIA ANNE DE ARAUJO SILVA ÁGUA DA GRAMA
12747226184 GLAUCIA REGINA MATOS BASTOS ÁGUA DA GRAMA
16181050273 GLEICE GOMES BUENO ÁGUA DA GRAMA
12042335802 GRACE MARY ROCHA ÁGUA DA GRAMA
12930920159 GRACIELLE DO ESPIRITO SANTO ARAUJO ÁGUA DA GRAMA
20668448584 GRAZIELLE BUENO COSTA MONTEIRO ÁGUA DA GRAMA
23653397266 GRAZIELLE RIBEIRO ALVES ÁGUA DA GRAMA
20676391774 IRAILDES SANTOS DE ALMEIDA CLARO ÁGUA DA GRAMA
12298444708 IRANI DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16271083219 IRENY DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16211354186 ISABELLA HONORATO DA SILVA ORTOLANI ÁGUA DA GRAMA
12260099175 IVAN RICARDO DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
13834748853 JACQUELINE TEODORO DA SILVA CAMARGO ÁGUA DA GRAMA
12894819163 JANAINA DA SILVA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
12862498175 JANAINA DOS SANTOS MONTEIRO ÁGUA DA GRAMA
20719786015 JAQUELINE ZANETTI DE MATOS ÁGUA DA GRAMA
20669020804 JENIFER DA SILVA CORDEIRO ÁGUA DA GRAMA
12878046155 JESSICA ALVES LEITE ÁGUA DA GRAMA
12891906154 JESSICA CRISTINA GONCALVES PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20216064869 JESSICA REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA ÁGUA DA GRAMA
20962531302 JESSICA TAVARES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20399882833 JESSIKA DA SILVA PIMENTEL ÁGUA DA GRAMA
20216020756 JESSIKA MARA CHAVES SILVA ÁGUA DA GRAMA
20090455996 JHONATAN DE LIMA JANDRICIC ÁGUA DA GRAMA
20139473488 JOAO CARLOS SEVILHA ÁGUA DA GRAMA
10395920407 JOAO DE BRITO CUNHA ÁGUA DA GRAMA
23642304725 JOELMA APARECIDA VIANA ÁGUA DA GRAMA
16294093148 JOELMA DO NASCIMENTO LIMA ÁGUA DA GRAMA
16323532094 JOICE XAVIER DUARTE ÁGUA DA GRAMA
20211831411 JONAN GRINGO ANTUNES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12481839716 JONILSON FERREIRA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12212959887 JOSE RENATO BEVILAQUA ÁGUA DA GRAMA
12029439454 JOSE RENATO DO NASCIMENTO ÁGUA DA GRAMA
20676308540 JOSIANE MARIA TEIXEIRA ÁGUA DA GRAMA
12592959140 JOSILENE APARECIDA DE FREITAS ÁGUA DA GRAMA
12872412141 JULIANA APARECIDA CUAN ÁGUA DA GRAMA
16208358842 JULIANA GRACIELI ALVES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12642967176 JULIANA VIEIRA GASPARINI ÁGUA DA GRAMA
10696716493 JUREMA APARECIDA FRANCO PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20141664384 KAMILA MARCON BOBERG ÁGUA DA GRAMA
12598497165 KARINA ALESSANDRA CHAM CAVALCANTI ÁGUA DA GRAMA
12883460142 KARINA MURIEL ANDREANE ÁGUA DA GRAMA
12502061069 KARINE EVARISTO ÁGUA DA GRAMA
12641811180 KARINE TAIS CAETANO ÁGUA DA GRAMA
12502260347 KATIA HELENA DAMACENA ÁGUA DA GRAMA
16434156643 KATIANE JESUS DOS SANTOS COSTA ÁGUA DA GRAMA
12708854153 KEDMA JULIANA BALBINO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20668472515 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA ÁGUA DA GRAMA
16415098471 KELLY TEIXEIRA ÁGUA DA GRAMA
12608621181 KELLY VANESSA LEIZICO ÁGUA DA GRAMA
12540397117 LAUDICEIA DA SILVA SIMOES ÁGUA DA GRAMA
20925938860 LEANDRA EMILIANO CARIATI ÁGUA DA GRAMA
20676436107 LEANDRO GRANDI PEREIRA MARQUES ÁGUA DA GRAMA
12950139142 LEONARDO FERNANDES DO NASCIMENTO ÁGUA DA GRAMA
16396055075 LETICIA DE AMORIM SIMAO ÁGUA DA GRAMA
20676395052 LETICIA FERRAZ DOS SANTOS ALVES ÁGUA DA GRAMA
20668431142 LETICIA GABRIELA NEVES ALMEIDA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20676436115 LETTICIA GRANDI PEREIRA MARQUES ÁGUA DA GRAMA
12444424419 LILIAN BARRETO RAMOS ÁGUA DA GRAMA
20676509007 LILIAN MONSAO GIROLDO ÁGUA DA GRAMA
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21022633416 LILIANE CRISTINA BATISTA AGUIAR ÁGUA DA GRAMA
16449911639 LILIANE CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ ÁGUA DA GRAMA
12094495797 LINAMAR SIMOES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16365729546 LUANA DOS SANTOS FERNANDES ÁGUA DA GRAMA
20674259186 LUCELIA DE OLIVEIRA SILVA ÁGUA DA GRAMA
13110619937 LUCIANA COSTA E SILVA ÁGUA DA GRAMA
12698743184 LUCIANA CRISTINA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12684903168 LUCIANA CRISTINA DE ARRUDA MARTINS ÁGUA DA GRAMA
12950276158 LUCIANA DE CASSIA VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
12753203166 LUCIANA DE FATIMA HILARIO ÁGUA DA GRAMA
16376236813 LUCIANA DE PAULA MORIJO BULHOES TREVISAN ÁGUA DA GRAMA
16466677282 LUCIANA JUSTINA FERREIRA ÁGUA DA GRAMA
12783197164 LUCIANA MENDES ZORZELLA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12155675781 LUCIELENE APARECIDA FERREIRA DE LIMA ÁGUA DA GRAMA
16523409695 LUCIMARA GABRIEL DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
16513027765 LUCINEIA FERREIRA DE LIRA ÁGUA DA GRAMA
16363570434 LUCINEIA MARIA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12765543242 LUIZ OTAVIO MUSSATO MADUREIRA ÁGUA DA GRAMA
16382452948 LUSINETE ALVES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20719836764 LUZINETE ROSA CARVALHO ÁGUA DA GRAMA
20676439203 MAFALDA DE MORAES PEDRO ÁGUA DA GRAMA
20676566604 MARA JENNIFER SILVA BOTELHO ÁGUA DA GRAMA
12431952519 MARCIA CARLOS MORAES ÁGUA DA GRAMA
12189104477 MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
20676572698 MARCIA SALDANHA ÁGUA DA GRAMA
12359212976 MARCIO APARECIDO PANUCCI GOMES ÁGUA DA GRAMA
12335210930 MARCIO DUMALAK SATERS ÁGUA DA GRAMA
16385683444 MARCOS FRANCISCO DE FREITAS MARIANO ÁGUA DA GRAMA
12166607545 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA ÁGUA DA GRAMA
20676435062 MARIA APARECIDA DE ARAUJO ÁGUA DA GRAMA
10779373089 MARIA APARECIDA GREGORIO ÁGUA DA GRAMA
12364850071 MARIA APARECIDA ZAMBALDI DE SIQUEIRA ÁGUA DA GRAMA
12381543424 MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12299082680 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA ÁGUA DA GRAMA
20440338462 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
16449942437 MARIA DE LURDES DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
10814905193 MARIA FATIMA DE PAULA ÁGUA DA GRAMA
23631764126 MARIA HELENA DA SILVA FABRE ÁGUA DA GRAMA
20668937542 MARIA JOAQUINA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16385623751 MARIA LENILDA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20676216913 MARIA LUCIA FONSECA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12920913141 MARIA VALDENIR XAVIER ÁGUA DA GRAMA
12077532906 MARIA VANDA SILVA ÁGUA DA GRAMA
13305000898 MARIANA MESQUITA DE SOUSA ÁGUA DA GRAMA
20676484985 MARIANA RODRIGUES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20717636733 MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12602687172 MARINALVA DE OLIVEIRA ORSALINO ÁGUA DA GRAMA
12423860368 MARINEUSA ZIBETTI ROBERTO ÁGUA DA GRAMA
12966629179 MARINEZ DA SILVA RIBEIRO ÁGUA DA GRAMA
16382585522 MARISA DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
20676495634 MARISE RODRIGUES VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
12100156855 MARLENE APARECIDA MORTAGUA ÁGUA DA GRAMA
20676218576 MARLENE DE SOUZA SIQUEIRA CARACA ÁGUA DA GRAMA
16475166163 MARLI BORGES MORAIS SILVA ÁGUA DA GRAMA
12630712151 MAURALINA FRANCA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12298446638 MAURICIO PEREIRA CABRAL ÁGUA DA GRAMA
16376429298 MICHELLE CRISTINA MACARIO ÁGUA DA GRAMA
12729778162 MIRNA RAFAELA NISIHARA ÁGUA DA GRAMA
12402047447 MOISES AREDES ÁGUA DA GRAMA
13338717937 MONIQUE FERNANDA MENDONCA ÁGUA DA GRAMA
21071208375 MURILO MARQUES MENDES ÁGUA DA GRAMA
16596030386 NAIARA SAMIRA PEREIRA GARDIANO ÁGUA DA GRAMA
10668563610 NAIR CUSTODIO GERMANO LEME ÁGUA DA GRAMA
16538500995 NATALI CRISTINA DA SILVA CANDIDO ÁGUA DA GRAMA
20668971805 NATALY CRISTINI PALMA DE CARVALHO ÁGUA DA GRAMA
16600230216 NATHALIA CIPRIANO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20668485099 NATHALIA FERREIRA ALVES ÁGUA DA GRAMA
20713821420 NAYARA CAROLINE DA COSTA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12540977571 NEIDE DE LELLIS ARRUDA ÁGUA DA GRAMA
12450862635 NEUSA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20719770380 NEZIA INOCENCIO ÁGUA DA GRAMA
10810758951 NILVA MARIA BATISTA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20215853819 OHANA RAVANELLI PAULO ÁGUA DA GRAMA
12316632051 ONEIDE SOUSA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20216105239 PALOMA CRISTINA DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
20332811799 PAMELA CRISTINA DE SOUZA JORGE ÁGUA DA GRAMA
20216037055 PAMELA DE SOUZA CAMARGO ÁGUA DA GRAMA
20676218827 PAMELA RODRIGUES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
16560166210 PAMELLA FERREIRA MARTINS ÁGUA DA GRAMA
20676527609 PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
16639934842 PATRICIA DA SILVA SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12583892187 PATRICIA DE LIMA FALCAO ÁGUA DA GRAMA
12275424204 PAULO BENTO DE JESUS ÁGUA DA GRAMA
23629373042 PEDRO PINHEIRO ÁGUA DA GRAMA
16543733226 PRISCILA DA SILVA ALVES ÁGUA DA GRAMA
12879596175 PRISCILA DA SILVA RIBEIRO ÁGUA DA GRAMA
12807158163 PRISCILA DAINA LOPES ÁGUA DA GRAMA

16613037959 PRISCILA FRANCISCO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20668971708 PRISCILA NEME ÁGUA DA GRAMA
12746530165 PRISCILA PAULON ÁGUA DA GRAMA
12707780164 PRISCILA REGINA ALVES MONTEIRO ÁGUA DA GRAMA
20676406984 PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12662455170 RAQUEL CRISTINA MACHADO ÁGUA DA GRAMA
20399914409 REBECA PAIXAO DA SILVA AGUIAR ÁGUA DA GRAMA
20141575403 REGIANE ROBERTO ÁGUA DA GRAMA
16593427757 REGINA DA GUIA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
16588721448 RENATA CRISTINA SODRE ÁGUA DA GRAMA
16658150894 RENATA DA GLORIA MARCIANO ÁGUA DA GRAMA
12467513388 RENATA PAULA DE OLIVEIRA ÁGUA DA GRAMA
20141588262 RENATA SILVA DA COSTA ÁGUA DA GRAMA
12793779166 RICARDO MORENO PISSOLOTO ÁGUA DA GRAMA
20717626223 RICYELLEN OLIVEIRA PAES ÁGUA DA GRAMA
12391503069 RITA DE CASSIA BARBOSA LUCIANO ÁGUA DA GRAMA
12293268278 RITA LOPES GOMES DE JESUS ÁGUA DA GRAMA
12240506565 ROBSON FRANCO VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
12742705165 ROSALINA MORAES RIBEIRO ÁGUA DA GRAMA
12747560858 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GARCIA ÁGUA DA GRAMA
12432959975 ROSANGELA ELIAS PEIXOTO ÁGUA DA GRAMA
20962544676 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES ÁGUA DA GRAMA
12540649175 ROSANIA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
12481859571 ROSANIA SUZETE DE SOUZA TAVORA ÁGUA DA GRAMA
20669011872 ROSE APARECIDA PAULA ÁGUA DA GRAMA
12481842822 ROSELAINE DOS SANTOS SEVERIANO ÁGUA DA GRAMA
12409649841 ROSELI MARQUES JUSTO ÁGUA DA GRAMA
12938825155 ROSILDA ALVES BEZERRA ÁGUA DA GRAMA
20676604484 ROSILDA MARCON ÁGUA DA GRAMA
16531929155 ROSINEIDE GONCALVES DE SENA ÁGUA DA GRAMA
20676320699 SALETE MARIA FELIPE FARRAGONI ÁGUA DA GRAMA
20676322667 SARA LAIS FELIX PEREIRA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12376256730 SELMA GAMA NEVES ELERO ÁGUA DA GRAMA
20719789103 SELMA MENDES DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12367009165 SERGIO RIBEIRO NUNES PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
12143711184 SHIRLEI MARCELO ÁGUA DA GRAMA
10663112297 SHIRLEY PENTEADO ÁGUA DA GRAMA
20676384433 SILMARA TEREZINHA DE ARAUJO ÁGUA DA GRAMA
12015565452 SILVANIA DE FATIMA DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12689333157 SILVIA ANDREA GASPARINI ÁGUA DA GRAMA
12687825184 SIMONE APARECIDA DE MIRANDA FERNANDES ÁGUA DA GRAMA
12329007487 SIMONE GARCIA ÁGUA DA GRAMA
16944783003 SONIA RIBEIRO GRACIANO ÁGUA DA GRAMA
16622705705 SONIA ROMAO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
16304184868 STEFANI FERRAZ DA CRUZ DE ASSIS ÁGUA DA GRAMA
12833854163 STEFANI RIBEIRO DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20668424235 STEFANYE NATALIE BONFIM DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20676443316 SUELEM CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12198797706 SUELI APARECIDA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20713782743 SUELLEN CRISTINA LOPES ÁGUA DA GRAMA
20719723749 SUZANA APARECIDA LOPES ÁGUA DA GRAMA
20676572450 TACIANA DO ESPIRITO SANTO MIEDES ÁGUA DA GRAMA
20676296933 TAMARA CRISTINA PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
23627860175 TAMIRIS IRIS DOS SANTOS SILVA ÁGUA DA GRAMA
13199117855 TANIA DE JESUS SANTANA SAEZ ÁGUA DA GRAMA
12715072157 TANILDE DE JESUS OLIVEIRA MUNIZ ÁGUA DA GRAMA
20717558635 TATIANE GOIVINHO ÁGUA DA GRAMA
20676441208 TATIANE LETICIA AGUIAR PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
20719828222 TEREZA GONCALVES CORREA ÁGUA DA GRAMA
12454773289 TEREZINHA CORDOLINA MARTIN JUSTO ÁGUA DA GRAMA
16562471185 THAIS CHRISTINA CUNHA LANZETTI ÁGUA DA GRAMA
20676216085 THAIS GABRIELA RAIMUNDO ÁGUA DA GRAMA
16554834274 THAIS LETICIA DI DONI COSTA ÁGUA DA GRAMA
20668968960 THAMIRYS MILANO DE SOUZA ÁGUA DA GRAMA
20216051015 THAYANE SABRINA CARVALHO DOS ANJOS ÁGUA DA GRAMA
20676535660 THIAGO ANDRE DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
17027240422 URANO DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12298863999 VALDECIR VITORINO DOS SANTOS ÁGUA DA GRAMA
16658457868 VALDILENE MARIA DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
12190957186 VALENTIM APARECIDO SABINO ÁGUA DA GRAMA
12740888165 VALERIA DA SILVA BATISTA ÁGUA DA GRAMA
20216117253 VALERIA GARCIA SANCHES ÁGUA DA GRAMA
12699363172 VALQUIRIA ELIZABETH DA SILVA ÁGUA DA GRAMA
20668949990 VANESSA APARECIDA LOPES ÁGUA DA GRAMA
21080917596 VANESSA FERREIRA ACOSTA ÁGUA DA GRAMA
16675366174 VANESSA GARCIA RUFINO DE FRANCA ÁGUA DA GRAMA
20216035524 VANESSA PRUDENTE PEREIRA ÁGUA DA GRAMA
12857955121 VANESSA SALVADOR DO SANTOS 
 CANAVARROS DO VALE ÁGUA DA GRAMA
20661488386 VANIA MARIA BENEDITO ÁGUA DA GRAMA
10859323495 VILMA TOBIAS DOS SANTOS LEMES ÁGUA DA GRAMA
20668469158 VITOR DEL REY NETO ÁGUA DA GRAMA
12717683536 VIVIAN QUAGLIO ÁGUA DA GRAMA
12607338168 VIVIANY SILVA SANTOS ÁGUA DA GRAMA
12228646999 WALBERTO CARLOS BATISTA ÁGUA DA GRAMA
20969245666 WESLEY FERNANDO RODRIGUES ÁGUA DA GRAMA
20346172688 XISMARIA JOSE VIEIRA ÁGUA DA GRAMA
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Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
Departamento de Avaliação  Funcional  - Divisão de Apoio ao Servidor

RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Comunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o 
benefício “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”, devem efetuar 
o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2014. 

Documentos para Recadastramento:
•	 Servidores/ Pensionistas Estatutários:  

1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde)
2-Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão
3- RG e CPF do dependente  se tiver 
4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra- se cadastrado como portador de deficiência. 
Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite 
atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG 
e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de beneficio assistencial do INSS.
5- Documentos Pessoais, Holerite e Comprovante de Residência do Servidor

•	 Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde)
2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão
3- RG e CPF do dependente (se houver) 
4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA 
SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS-  FONE:3227-5650, Rua  
Marcondes Salgado, nº 2-45.  Horário de Atendimento: 8h ás 11hs e das 13hs ás 16h. 
Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e 
Decreto nº 9928/04, até o mês de Março de 2012. O não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do 
pagamento do benefício a partir de abril de 2014.   

A seguir as matrículas dos interessados: 
   
11728;  11927;  12120; 12205;  12825;  12893; 12925; 13879; 13927;  15353; 15571; 15592; 15802;  
15917;  16008;  16672; 17032;   17044; 17241; 20347; 20533; 20805; 21721; 22136; 22627;  2679;   22740;  
22785;  22901; 22945;   23302; 23436; 23445; 24261; 24286; 24393; 24579;  25383;  25413; 25578;  
25620;  25869; 28341;   28500; 28527; 28685; 29214; 29792; 29930;  30084;  30919; 41849;  41884;  
42005;  42024; 42044;   42046; 42047; 42049; 42050; 42057;  42058;  42061;  42063;  42064;  42065; 
42067;  42069; 42070;  42072; 42075 42077; 42081;  42088;  42089;   42092;    42093;    42100;  42101;  
42102; 42103;   42104; 42104; 42106;  42107;   42109;  42110; 42113; 42114;  42118; 42119; 42121;  
42122; 42123; 42128; 42130;  42131;  42133;   42149; 42150; 42151;  42985.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

H O M O L O G A Ç Ã O
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e no relatório do Departamento de Avaliação Funcional, 
a aprovação durante o Estágio Probatório, confirmando assim sua estabilidade no Serviço Público os 
servidores:

NOME: ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS
MATRICULA:  30.350
CARGO:  SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:   ALEX HERMINIO DOS SANTOS
MATRICULA: 30.347
CARGO:  ELETRICISTA INSTALADOR
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   ANDRESSA KARLA DEOCLIDES TOLEDO
MATRICULA: 30.333
CARGO:  SERVENTE DE LIMPEZA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   ARI EUCLIDES ACOSTA
MATRICULA:  30.331
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:  CAMILA BETHANIA FERNANDES BORGES LIMA
MATRICULA:   30.337
CARGO:  FARMACÊUTICO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  CINTIA LOTURCO PINHEIRO LEÃO
MATRICULA:  30.242
CARGO: ENGENHEIRO
A CONTAR DE: NOVEMBRO/2013

NOME:  CLAUDEMIR PEREIRA
MATRICULA:   30.336
CARGO:  SERVENTE DE PEDREIRO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME: CIRSA CASTORINA VILELA JUSTO
MATRICULA:   800.489
CARGO:  AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME: DANYELE PEREIRA MASCETRA
MATRICULA: 30.342
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:  ERALDO ANTONIO HONORIO DOS SANTOS
MATRICULA:   25.741
CARGO:  MOTORISTA
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:   FABIANA BARBOSA DUARTE A. CAVALCANTI FOGARTY
MATRICULA:  30.356
CARGO:  MÉDICO
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:  FERNANDA PRISCILA MACHADO VIEIRA
MATRICULA:   30.352
CARGO:  MERENDEIRA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  FERNANDA RAQUEL CAPOSSI
MATRICULA: 30.293
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:  GLAUCIANE SOUZA DA SILVA
MATRICULA:  30.338
CARGO:  AUXILIAR DE  CRECHE
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:  JULYANE PRIETO BRUNO
MATRICULA: 30.340
CARGO:  ENFERMEIRO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   LAINNI DE PAULA DIAS DOS SANTOS
MATRICULA:  30.345
CARGO:  AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
MATRICULA: 30.354
CARGO: MOTORISTA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  LUIZ FERNANDO THOMAZINI NEVES
MATRICULA:  30.341
CARGO:  MOTORISTA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  MARCOS PICCOLI FERREIRA
MATRICULA:  30.358
CARGO:  MOTORISTA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   MARIA AMELIA RIGUERA DE MELO
MATRICULA:   30.516
CARGO:   SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014
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NOME:   MARIA JOSE DE SOUZA MANGUEIRA
MATRICULA:   29.346
CARGO:    FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS
A CONTAR DE:  DEZEMBRO/2013

NOME:   MARIA MARTHA MARTINS FERRAZ
MATRICULA:   30.307
CARGO:    PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE:  JANEIRO/2014

NOME:   MONICA APARECIDA GREGORIO FELIX
MATRICULA:   30.339
CARGO:  SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   NILSE APARECIDA FERREIRA
MATRICULA:  800.526
CARGO:  AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  OSMAR APARECIDO DE CASTRO
MATRICULA:   29.853
CARGO:  PEDREIRO
A CONTAR DE: OUTUBRO/2013

NOME:   PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO
MATRICULA:  30.349
CARGO:  MOTORISTA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   RACHEL CRISPIM DE MATTOS
MATRICULA:  28.666
CARGO:  TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  RAFAEL COSTA PLACE
MATRICULA:   30.363
CARGO:  AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   RAQUEL MARIA CARVALHO PONTES
MATRICULA:  30.346
CARGO:  MÉDICO
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   REBECA DE ASSIS RIBEIRO
MATRICULA:   30.357
CARGO:  SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:   RICARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
MATRICULA:   30.359
CARGO:  MOTORISTA
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

NOME:  SAMANTA DOS SANTOS ARRUDA FERREIRA
MATRICULA:   30.269
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE: JANEIRO/2014

Bauru, 20  de março de 2014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

No Diário Oficial nº 2.316 de 05/11/2013,  ONDE SE LÊ:

NOME: FLAVIA MICHELLE BARAVIEIRA G GANDARA
MATRICULA: 27.485
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE: JULHO/2011

LEIA-SE:

NOME: FLAVIA MICHELLE BARAVIEIRA G GANDARA
MATRICULA: 27.485
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE: FEVEREIRO/2011

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir de 06/03/2014, portaria nº 0630/2014, exonera, a pedido, FERNANDA 
DARIANE DE ASSIS VIGARIO, matrícula nº 28.794, RG nº 25.546.510-5, do cargo em comissão 
de Assessor Desportivo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme protocolo/e-doc nº 
16.116/2014.

A partir de 13/03/2014, portaria nº 0631/2014, exonera, a pedido, a servidora MARCIA REGINA SATO, 
matrícula nº 31.038, RG nº 26.375.175-2, do cargo efetivo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, 
Jovens, Adultos e Idosos, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 18.532/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 0633/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2371, a PORTARIA N.º 0462/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). LUCIA HELENA 
MARTINS, portador (a) do RG n.º 184799478, classificação 87° lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, EM RAZÃO DE DESITÊNCIA EM 19/03/2014.

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

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0634/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2371 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARCIA RAMOS BARBOSA portador do RG 21536537, em 
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 89° lugar, no concurso público para ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 37/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 25/03/2014 ÀS 08h30min.

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

NOTA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – ELETRICISTA INSTALADOR

A Comissão Examinadora do Concurso Público de Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte – 
Eletricista Instalador, Edital 09/2013, informa aos candidatos habilitados para a Prova Prática (resultado 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/03/2014) que o Edital de Convocação para a Prova Prática, será 
publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru em 01/04/2014.

Bauru, 25 de março de 2014.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DA 2ª FASE – PROVA PRÁTICA - DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE 
– PROVA OBJETIVA do Concurso Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 
DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 
para a realização da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, nos termos do Edital 07/2013, de acordo com as 
seguintes orientações: 
A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA, na FATEC (Faculdade de Tecnologia de Bauru), 
localizada na Rua Manoel Bento Cruz nº 3-30, Centro, no dia 23/04/2014 nos horários indicados 
abaixo:
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Data: 23/04/2014
Horário: 08:00
Laboratório de Informática
Inscrição Nome  CPF
0008400125 CARLOS ROBERTO CORREA JUNIOR 323.537.358-60
0008400050 DANIELLE DOMENEGHETTI CREPALDI 402.681.518-81
0008400041 DIEGO ORTEGA PEREIRA 353.142.748-25
0008400004 EDUARDO HIDEKI MISSAKA MAKUDA 375.597.048-16
0008400104 FERNANDO ANDRADE BIGHETTI 367.366.758-04
0008400100 FILLIPE ALFREDO NEVES 393.727.788-93
0008400111 GABRIEL TRINDADE TONETI 437.536.468-81
0008400048 JEAN COPPIETERS SOUZA 391.409.378-10

Data: 23/04/2014
Horário: 10:00
Laboratório de Informática
0008400029 LEANDRO PASQUARELLI MACEDO 394.624.308-88
0008400099 LEONARDO CESAR BARDUZZI 400.361.838-65
0008400088 LUCAS MARTINEZ 435.966.488-58
0008400109 LUIS FERNANDO TITON PEREIRA 333.919.698-22
0008400122 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA DARIO 395.463.978-57
0008400110 ÓLIVER EMANUEL DOS SANTOS NETTO 323.854.378-48
0008400045 RAFAEL DOMINGOS XAVIER FELIPE 367.484.688-84
0008400066 RAFAEL SIMÕES BERNARDINO PEREIRA 356.836.298-88
0008400095 WELLINGTON GUARNIERI 340.290.388-16

1. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da 
prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
3. Somente será admitido ao local 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, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. 
Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos não constante deste Edital.
5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, título eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos não identificáveis e/ou ilegíveis.
6. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento 
de identidade.
7. 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.
8. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
9. A Prova terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos). 
10. Os candidatos, ao adentrarem ao local em que lhe será aplicada a PROVA PRÁTICA, deverão 
armazenar TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
11. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.
bauru.sp.gov.br, bem como publicados no Diário Oficial a partir de 29/04/2014. 
12. Após finalizar a PROVA PRÁTICA os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair do local 
e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada a prova, não podendo permanecer em suas 
dependências, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais 
dentro do prédio de aplicação de prova.
13. 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, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio 
digital 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.
14. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos sacos 
plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
15. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob 
pena de exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
16. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a 
realização da Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá 
solicitar autorização do fiscal para sua saída, devendo este designar outro fiscal 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.
19. 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, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico.
20. 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.
21. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou 

aplicação de prova.
22. Conforme preconizado pelo Edital n° 07/2013, a 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, de caráter 
eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos, buscará aferir a habilidade do candidato na prática de 
programação e conhecimentos de computação, construção de algorítmos e configuração de computadores 
e redes. Serão habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento.

Bauru/SP, 25 de março de 2014.  
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “ HORTA CASEIRA: COMO PRODUZIR SEU ALIMENTO DE FORMA 
SAUDÁVEL”

Serão abordados os seguintes assuntos: Dados estatísticos sobre avanços de algumas culturas. Importância 
dos alimentos para uma vida saudável. Procedimentos para montar uma horta, considerando-se o local, 
preparo dos canteiros, escolha das mudas. Como produzir em meios alternativos.
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 de: Engenheiro Agrônomo, Técnico Agrícola, Jardineiro, Ajudante Geral e 
Viveirista, enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Datas e horários: 31/03/2014 – às 14h        
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Mário Augusto Funchal de Camargo
Técnico em química. Graduando em Engenharia Agronômica. Funcionário Público Municipal desde 2011, 
Técnico Agrícola. Coordenador da Agricultura Urbana e Periurbana
Inscrições: das 8h do dia 28/02/2014 às 11h do dia 31/03/2014, 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: “RELACIONAMENTO INTERPESSOAL”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Implicações do relacionamento interpessoal. Erros a serem evitados 
nos relacionamentos interpessoais. Princípios básicos da comunicação. Dicas para o desenvolvimento 
profissional nos relacionamentos. Habilidades sociais. Gestão do Tempo nos relacionamentos.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 04/04/2014 –14h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Luiz Lima Dourado 
Graduado em Psicologia - Universidade Sagrado Coração. Psicólogo Clínico na Clínica Equilibrium. 
Técnico de Administração na Secretaria Municipal de Economia e Finanças.
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 11h do dia 04/04/2014, 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: “PRIVACIDADE NA INTERNET”.
Serão abordados os seguintes assuntos: Algumas das formas como a sua privacidade pode ser invadida na 
Internet. Alguns dos riscos que a divulgação e a coleta indevida de informações pessoais podem representar. 
Cuidados que devem ser tomados para preservar a privacidade na Internet.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 11/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: David José Françoso
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1992), graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012) e 
pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). Na Administração Pública desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós 
Graduação da Anhanguera Educacional S/A, Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV e pós-graduando 
em Gestão de Projetos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. Autor do livro 
"e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital". 
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 10/04/2014, 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: “ORIENTAÇÕES PARA FALAR EM PÚBLICO”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Como vencer o medo de falar em público. A linguagem corporal 
como estratégia de convencimento. Elaboração e uso de roteiro para apresentação oral.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
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aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 16/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Pedro Polesel Filho
Atuou por 10 anos como professor universitário na graduação e pós-graduação na USC, além de ter 
lecionado na UFG, em Goiás e na Universidade Independente de Angola, em Luanda. Trabalha com vários 
assuntos no campo da gestão e da comunicação nas organizações. Relações Públicas na PMB.
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 15/04/2014, 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.

CONTRATO Nº 7.261/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc nº 11.900/14) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos a 
seguir: 02 (dois) Ventiladores oscilante de Parede 60cm e 02 (dois) Ventiladores oscilante tipo coluna de 
40cm, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo 
nº 3.773/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 416,70 – MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 – ASSINATURA: 12/03/14, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

EXTRATOS 

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

RESOLUÇÃO No 01/2014 do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres
Cria a Comissão Eleitoral para eleição de representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal 
de Políticas para as Mulheres para o biênio 2014/2016
Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei no 6.494, de 10 de março de 2014, em reunião extraordinária realizada no dia 21 de 
março de 2014 às 15 horas na sede da Casa dos Conselhos e,
Considerando a necessidade de desencadear o processo eleitoral dos representantes da sociedade civil, de 
acordo com o inciso II, itens a, b e c, Parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei nº 6.494/ 2014

RESOLVE
Artigo 1o – Criar Comissão Eleitoral, composta por representantes do Conselho Municipal de Políticas para 
as Mulheres e da Secretaria Municipal do Bem Estar Social/ SEBES, como Coordenadora Maria Cezarina 
Brás Bittencourt, e os seguintes membros:

Gisele Moretti 
Sueli Aparecida da Silva
Haide das Dores Souza
Maria Silvia Bachega

Artigo 2o - A Comissão terá como competência:
Elaborar as regras e especificidades do Pleito, de acordo com o Artigo 10 da Lei nº 6494, de 10 de março 
de 2014
Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.

Bauru, 24 de março de 2014
MARIA CEZARINA BRÁS BITTENCOURT
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

      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

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 11/2014
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

14/03/2014 UPA BELA VISTA 250.000,00
14/03/2014 UPA IPIRANGA 100.000,00
14/03/2014 UPA REDENTOR/ GEISEL 175.000,00
14/03/2014 MAC SAÚDE MENTAL 162.215,00
14/03/2014 MAC REDE VIVER SEM LIMITES 508.000,00

14/03/2014 MAC REDE BRASIL SEM MISÉRIA 5.000,00
14/03/2014 MAC TETO 726.406,07
18/03/2014 PISO ALTA COMPLEXIDADE 11.535,00
18/03/2014 PAB FIXO 696.292,00
18/03/2014 PNAE CRECHE 112.880,00
18/03/2014 PNAE PRÉ-ESCOLA 92.380,00
18/03/2014 PNAE AEE 4.820,00
18/03/2014 PNAE FUNDAMENTAL 212.468,00
18/03/2014 ISS SIMPLES 38.248,79
18/03/2014 FUNDEB 1.333.238,94
18/03/2014 IPI 51.198,98
20/03/2014 FPM 201.289,93
20/03/2014 ISS SIMPLES 78.670,14
20/03/2014 FUNDEB 35.010,01
20/03/2014 PISO BÁSICO FIXA 60.000,00
20/03/2014 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 26.000,00

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

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

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

Proc. 64401/12 – Osvaldo Yachel Filho.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, a 
partir da publicação desta, a fim de tomar ciência sobre a extinção de executivo fiscal e o cancelamento de 
parcela(s) dos Procedimentos Administrativos indicados:

Proc. 54255/12 – Mythermayer Bento dos Santos;
Proc. 55719/12 – Edson Walter D Antonio Calçada;
Proc. 59784/12 – Ana Caroline da Silva Carneiro;
Proc. 68818/12 – Alcides Florencio;
Proc. 14951/13 – Ademir Assis Calarga;
Proc. 18555/13 – Orlando Manhani;
Proc. 37123/13 – Nilza Ramona Lopes;
Proc. 38340/13 – Luiz Limeira;
Proc. 38511/13 – Cristina Kauffman da Cruz;
Proc. 39840/13 – Dacio Gonçalves Queiroz;
Proc. 43642/13 – Maria de Fátima Vieira de Oliveira;
Proc. 44557/13 – Joaquim Valeriano da Silva;
Proc. 44638/13 – José Moacir Mazzetto;
Proc. 45777/13 – Fabiane da Silva MuliternoRibeiro;
Proc. 46336/13 – Ivete Aparecida Fontes de Assis;
Proc. 46398/13 – Izaias Leite;
Proc. 49118/13 – Rogério Edson Ribeiro.

Processos DEFERIDOS:

Proc. 53986/11 - Roberto Alves;
Proc. 50141/13 - Mariza Pereira da Silva.

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

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

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

Proc. 175/13 - Joelma Lacerda de Oliveira Alves;
Proc. 62705/12 - Jose Carlos Marques Bauru ME;
Proc. 67745/12 - Wellington Antonio Batista Bauru ME;
Proc. 67387/12 – James Soares dos Santos.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME NOTA  VALOR 

44065/13 A M MOLITERNO - EPP 3203 -3205  R$       15.189,08 
36558/13  APAE BAURU 21  R$     200.000,00 
36558/13  APAE BAURU 22  R$       54.000,00 
10624/13  APAE BAURU FEVEREIRO  R$     129.868,49 
61973/12 A M MOLITERNO - EPP 3179  R$         2.492,85 
19444/13 A M MOLITERNO - EPP 3190  R$       20.034,24 
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5952/14 ACUSTICA ORLANDO IND COM 368  R$            830,00 
52219/12 ADILIA NOGUEIRA PELEGRINO - EPP 603  R$       43.224,80 

911/13 ANTONIO CARLOS RAMOS-BAURU 9165  R$       42.550,00 
32365/12 ASS. DE TEATRO  BAURU E REGIÃO   R$         8.000,00 
12110/09 ASS. DOS AMIG RECANTO RENARCER FEVEREIRO  R$       33.516,00 
13325/13 ASS. FAMIL E AMIG PORT AUTISMO MARÇO  R$       12.500,00 
13325/13 ASSOC EMP TRANSP COLETIVOS 94-35  R$         4.457,85 
3774/13 ASSOC EMP TRANSP COLETIVOS 102458  R$       39.450,00 

13918/13 BAURU CENTER CÓPIAS COM 399  R$         1.536,00 
13927/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA 2361  R$         2.930,40 
21789/13 CARLOS ABREU VARGAS R PRETO 4146  R$       14.971,78 
59436/13 CBS MÉDICO CIENTIFICA COM 417416  R$         5.072,00 
39712/10 CBS MÉDICO CIENTIFICA COM 416868  R$            115,77 
18413/13 CIMCAL COM, SERV E SOLUÇÕES 11534  R$            465,30 
18413/13 CIMCAL COM, SERV E SOLUÇÕES 11535  R$         6.345,60 
18413/13 CIMCAL COM, SERV E SOLUÇÕES 11485  R$         6.345,60 
18413/13 CIMCAL COM, SERV E SOLUÇÕES 11471  R$         6.345,60 
58290/13 CIRURGICA FERNANDES COM MTS 439371  R$       35.091,60 
58290/13 CIRURGICA KD LTDA 15209  R$         9.360,00 
58290/13 CIRURGICA KD LTDA 15208  R$            300,00 
57634/13 CIRURGICA STA CRUZ COM. PROD 224133  R$         8.424,20 
37672/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO 399  R$         1.290,00 
37672/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO 403  R$            377,50 
37672/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO 401  R$            367,00 
37672/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO 402  R$            151,50 
17605/13 COM MAT MEDIC HOSPIT MACROSUL 46766  R$            114,00 
10725/13 COM MAT MEDIC HOSPIT MACROSUL 46673  R$            778,26 
9991/14 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 70015  R$         1.907,20 

21619/13 COMERCIAL CONCORRENT 3568  R$         4.151,55 
54126/13 COMERCIAL CONCORRENT 3567  R$              65,00 
7235/14 COML CIRURG. RIOCLARENSE 422933  R$       11.010,00 
4553/13 COML JOÃO AFONSO LTDA 99174  R$         2.590,00 
4553/13 COML JOÃO AFONSO LTDA 99173  R$            518,00 

23462/13 COML JOÃO AFONSO LTDA 99176  R$            177,00 
23462/13 COML JOÃO AFONSO LTDA 99177  R$            141,60 
37667/13 COML LUX CLEAN LTDA 8180  R$            668,25 
37667/13 COML LUX CLEAN LTDA 8179  R$            287,00 
3359/14 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM MAT 45  R$       37.137,23 

44267/13 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM MAT 46  R$       36.984,22 
21142/13 D F MED DISTR MEDICAMENTOS 29578  R$         1.028,16 
12943/13 DARIO E CIA LTDA 35789  R$         1.885,00 
45672/13 DBM  GOMES  - ME 92  R$            113,96 
5938/14 DENTAL ALTA MOGIANA 9515  R$         7.983,33 
4553/13 EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL 2669  R$       13.423,20 
7309/13 EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL 2677  R$     187.772,80 

60985/13 EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL 2676  R$     541.415,92 
31508/13 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECAD   R$            927,54 
31508/13 F G JUNIOR E CIA LTDA 3754 -3755  R$       15.504,00 
68055/13 F G JUNIOR E CIA LTDA 3753  R$         3.745,44 
18404/13 FLEX MOBILIARIO 2374  R$         1.967,00 
18404/13 FORTPAV PAV. E SERVIÇOS 47  R$     273.590,45 
18404/13 GERALDA MARIA L DOS SANTOS-ME 1818  R$         2.090,00 
68223/13 GERALDA MARIA L DOS SANTOS-ME 1817  R$         5.640,00 

4097/2014 GLOBO STAR COM MAT 9419  R$         1.216,00 
18996/13 GOGLIANO COM DE TINTAS 105  R$         2.051,03 
4511/13 GOGLIANO COM DE TINTAS 102  R$         9.455,38 
4511/13 GOGLIANO COM DE TINTAS 103  R$            755,00 

24931/13 GRAFICA COELHO BAURU 657  R$         4.560,00 
37669/13 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME   R$         6.200,00 
29717/13 IND COM PRODS LIMPEZA MACAT 3588  R$         1.722,00 
37669/13 J  C CORREA ALVES E CIA LTDA 1489  R$            182,58 
29717/13 J  C CORREA ALVES E CIA LTDA 1490  R$            180,01 
22921/12 J  E RISSI ALIMENTOS LTDA 6653  R$       38.858,40 
66056/13 LACON ENGENHARIA LTDA 1142  R$       39.468,42 
26234/13 LSV  INDUSTRIA E COMERCIO 34914  R$            194,10 
26234/13 LSV  INDUSTRIA E COMERCIO 34925  R$            661,72 
43456/12 LSV  INDUSTRIA E COMERCIO 34944  R$            205,20 
18411/13 LSV  INDUSTRIA E COMERCIO 34927  R$            426,00 
22636/13 MECANOGRAFICA & LASER LTDA 1249  R$            650,00 
29583/13 MEDICAL F DISTR DE PROD 824  R$         1.199,00 
31301/13 PADARIA STA FÉ COLONIAL 8418  R$         1.620,00 
31301/13 PADARIA STA FÉ COLONIAL 8376  R$         1.516,80 
31301/13 PIRES TRANSP E COMERCIO 1783-1785  R$       80.594,00 
31301/13 PORTO DE AREIA D M REGHINI 10644a46  R$         3.815,25 
31301/13 PRODIET FARMACEUTICA S/A 1941  R$       22.762,31 
28589/13 R M S COM PRODS ELETRONICOS 641  R$         1.540,00 
37667/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 67314  R$       21.070,00 
37667/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 66580  R$       20.890,00 
37667/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 67245  R$       12.105,00 
58006/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 67245  R$       21.070,00 
18996/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 66632  R$       12.045,00 
39712/10 REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 286  R$       15.833,00 
72701/13 RILL QUIMICA LTDA 18221  R$              19,80 
17703/13 RILL QUIMICA LTDA 18222  R$              79,20 
25967/13 RILL QUIMICA LTDA 18223  R$              29,84 
36172/13 S  Y YUHARA  -ME 3242  R$         1.700,00 
51548/12 S  Y YUHARA  -ME 3255  R$         1.505,25 

13/14 SIANET DATACENTER PROVED 413  R$       38.000,00 
5953/14 SIANET DATACENTER PROVEDORES 413  R$       38.000,00 

21789/13 SISTEL COM E SERV ELETRON 248  R$         2.708,35 
32035/12 SULMATEL COM MAT E EQUIP 2612  R$            352,20 
36414/09 TERESA GAGLIARDI HARA - ME 822  R$         9.238,70 
5507/12 VERA MARIA DE C LUCIANO 380  R$         1.260,00 

49292/10 VERALDO & VERALDO COM. 702  R$         3.022,50 
48301/11 WALP CONSTR E COMERCIO LTDA 1534  R$         5.940,00 
45672/13 WALP CONSTR E COMERCIO LTDA 1544  R$       29.266,86 
45672/13 WOODMED IND COM 3942  R$       11.302,00 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 094/2014 - 
Processo n.º 52.795/11 – Modalidade: Convite nº 05/2014 - Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) PLACAS DE PVC MEDINDO 0,60 X 0,50 CM, NA 
ESPESSURA DE 3 MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E DE 100 
(CEM) VARAS  DE EUCALIPTO DE 3 METROS – Interessadas: Secretaria do Meio Ambiente e de 
Administração. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento do 
pregão prevista para o dia: 26/03/14 às 15h FOI PRORROGADO para adequação do edital. Ficando a 
sessão pública de abertura dos envelopes na Sala de reunião da Secretaria Municipal de Administração, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será 
às 15h do dia 07/04/14, os envelopes a que se refere o item VI do Edital. Informações e o edital poderão 
ser obtidos até o dia 04/04/14 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente.
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 22/03/2014
ONDE SE LÊ: NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA 
COMERCIAL - Edital n.º 065/2014- Processo n.º 36.151/2012 – Modalidade: Tomada de Preços n.º 
001/2014 - Assunto: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE, localizada na Rua Araújo Leite, qt. nº 
37, lado par, esquina com Rua Dr. Alípio dos Santos e Rua Abrahão Rahal – CEP; 170212-432 – Setor 
02 – Qd. 685 – Vila Aeroporto – BAURU-SP (PRAÇA SILVESTRE AMANTINI) pertencentes ao 
contrato de repasse pela Caixa Econômica Federal.
LEIA-SE: NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
Edital n.º 065/2014- Processo n.º 36.151/2012 – Modalidade: Tomada de Preços n.º 001/2014 - Assunto: 
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE, localizada na Rua Araújo Leite, qt. nº 37, lado par, esquina 
com Rua Dr. Alípio dos Santos e Rua Abrahão Rahal – CEP; 170212-432 – Setor 02 – Qd. 685 – Vila 
Aeroporto – BAURU-SP (PRAÇA SILVESTRE AMANTINI) pertencentes ao contrato de repasse 
pela Caixa Econômica Federal. 
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 122/14 - Processo n.º 32.744/11 – 
Modalidade: Tomada de Preço nº 002/14 –- Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor 
Preço Global - Objeto: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) COZINHA COMUNITÁRIA PARA SERVIR 
REFEIÇÕES E TREINAMENTO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 448,06M² localizada na Rua 
Higa Ancho, qt. 02, lado par, esquina com a Avenida Lucio Luciano, qt. 03, N. Habitacional Pastor 
Arlindo Lopes Vianna (Antigo Bauru 22) Pq. Bauru Setor Quadra 1.661 – Zona Norte – BAURU-SP, 
pertencentes ao contrato de repasse pela Caixa Econômica Federal. Interessado: Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social. Para ser admitida a presente tomada de preços, deverá o interessado entregar na 
Secretaria da Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru/
SP - CEP. 17.014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 16/04/14, os envelopes a que se 
refere o item VIII do Edital. O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento (Deplan), até o dia 11(onze) de abril de 2014, na Avenida Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º 
andar, a partir da primeira publicação do presente, mediante o recolhimento de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
ao custo dos documentos constantes do edital, deverá ser efetuado através de guia, retirada na Secretaria 
Municipal de Planejamento e paga em banco credenciado pelo Município considerando o horário bancário. 
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 416/13 - Processo n.º 26.600/2012 - Modalidade: 
Concorrência Pública n.º 006/13 - Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 
7.544,75m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 1.747,79m de guias e sarjetas 
extrusadas; 21 unidades de Rampas de Acessibilidade e 143,00m de Galeria de Águas Pluviais no 
Jardim Eldorado, pertencentes aos contratos de repasses firmados com a União Federal por intermédio 
do Ministério das Cidades - Interessado:- Secretaria de Obras. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 
28/02/14 e seu objeto Adjudicado em 20/03/14, ambos pelo Prefeito Municipal de Bauru a empresa: H. 
AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$ 368.684,81(trezentos e sessenta e 
oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). 
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 337/13 - Processo n.º 32.594/2012 - Modalidade: 
Concorrência Pública n.º 005/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE 7.944,14 METROS DE GUIAS SARJETAS EXTRUSADAS, 31.710,15 
METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE BASE DE BRITA 
GRADUADA, 642,00 METROS DE TUBOS DE CONCRETO COM CAIXAS, BOCAS DE 
LOBO E DISSIPADOR E 64 UNIDADES DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NOS BAIRROS, 
a serem executadas nos Bairros VILA SANTISTA; JARDIM JANDIRA E VILA SÃO FRANCISCO 
- Interessado:- Secretaria de Obras.  Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 07/03/14 e seu 
objeto Adjudicado em 20/03/14, ambos pelo Prefeito Municipal de Bauru a empresa: H. AIDAR 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de 1.588.296,21 (um milhão quinhentos e oitenta e 
oito mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos).
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 420/13 - Processo n.º 31.139/2012 - Modalidade: 
Concorrência Pública n.º 007/13 - Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 
7.532,00m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 1.536,61m de guias e sarjetas 
extrusadas; 20 unidades de Rampas de Acessibilidade e 249,00m de Galeria de Águas Pluviais no 
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Bairro dos Tangarás, pertencentes aos contratos de repasses firmados com a União Federal por 
intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal - Interessado:- 
Secretaria de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 28/02/14 e seu objeto Adjudicado em 
20/03/14, ambos pelo Prefeito Municipal de Bauru a empresa: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 
LTDA, no valor global de R$ 387.849,19 (trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais 
e dezenove centavos). 
Bauru, 24/03/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 06.155/14 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 44/14 – tipo Menor Preço por Lote  – 
Objeto: aquisição de 790 (setecentos e noventa) tubulares em grau cirúrgico com fornecimento inicial de 
74 (setenta e quatro) seladoras em comodato. Data de recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 
07/04/2014 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 04/04/2014 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, 24/03/2014 – 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: 12.357/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 46/14 – Sistema de Registro de Preço 
n° 61/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 
230(duzentas e trinta) sombrinhas com proteção solar . A Data do Recebimento das Propostas será até dia 
07/04/2014 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 07/04/2014 às 9h.   Início da Disputa de Preços 
dia 07/04/2014 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 530738 
Divisão de Compras e Licitações, 24/03/2014 – 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: 08.598/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 047/14 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de fios para sutura. A Data do Recebimento das Propostas será 
até dia 11/04/2014 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 11/04/2014 às 9h. Início da Disputa de 
Preços dia 11/04/2014 às 11h – Pregoeira: Lídice de Barros. 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: 530710. 
Divisão de Compras e Licitações, 24/03/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br. 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 026/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2014 - Processo nº 
04.991/2014 – Objeto: aquisição estimada anual de diversos materiais para instalação da rede lógica nas 
Unidades de Saúde do Município - Proponentes num total de 29 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 21/03/2014 - Contratada:
WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Bauru, 24/03/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES – PROCESSO Nº. 06.636/13 – PE 14/13 – RP 12/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CM HOSPITALAR LTDA
ITEM 09 – Dieta completa e balanceada, líquido, com fibras, que atenda as recomendações da AHA. 
Embalagem de 1.000ml; à R$ 16,76 unitário; Marca: Nestlé/ Isosource Soya Fibras;
ITEM 15 – Dieta hiperproteica enriquecida com nutrientes imunomoduladores como arginina, acidos 
graxos w3 e nucleotídeos. Tetra Pack 200 ml; à R$ 23,40 unitário; Marca: Nestlé/ Impact Dieta Torta de 
Limão.
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
ITEM 38 – Módulo de fibras alimentares, composto somente de fibras solúveis, em pó, para uso oral ou 
enteral. Embalagem de 250grs; à R$ 44,469 unitário; Marca: Healt Funcional/Fiber Fos.
COMERCIAL CONCORRENT EIRELLI – EPP
ITEM 08 – Complemento alimentar, em pó, para uso oral, composto de milho pré cozido. Embalagem de 
400grs; à R$ 9,72 unitário; Marca: Nestlé/Mucilon;
ITEM 35 – Leite em pó, tipo desnatado, embalagem de pelo menos 300 gramas; à R$ 8,96 unitário; Marca: 
Itambé;
ITEM 36 – Kg de leite em pó integral instantâneo, em embalagem aluminizada de 01kg; à R$ 8,30 unitário; 
Marca: La Sereníssima;
ITEM 37 – Leite longa vida semi desnatado com 10% de lactose (baixa lactose) – litro; à R$ 3,89 unitário; 
Marca Italac.
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
ITEM 02 – Alimento elementar e hipoalergênico, contem como fonte de proteina aminoacidos livres. 
Embalagem de 400grs; à R$ 172,00 unitário; Marca: Support/Neocate;
ITEM 03 – Alimento em pó a base de soja, hipossódico, isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem 
de 800 g; à R$ 48,72 unitário; Marca: Danone/Nutrison Soya;
ITEM 05 – Complemento alimentar em pó, instantâneo, com alto teor de proteínas minerais. Embalagem 

de 400g; à R$ 26,16 unitário; Marca: Danone/ Fortini; ( duplicidade c/item 45)
ITEM 10 – Dieta nutricionalmente completa para crianças de 7 a 12 anos, normocalórica e normoprotéica. 
Embalagem de 500ml; à R$ 23,00 unitário; Marca: Danone/Nutrini Max MF;
ITEM 11 – Dieta em pó, para crianças maiores de 4 anos e adultos, á base de proteína isolada de soja 
e caseinato de cálcio. Embalagem de 800grs; à R$ 53,00 unitário; Marca: Danone/Nutrison Soya Multi 
Fiber;
ITEM 12 – Dieta enteral especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia. Embalagem 
de .000ml; à R$ 30,00 unitário; Marca: Danone/ Nutrison Advanced Diason;
ITEM 16 – Dieta nutricional enteral completa para crianças de 0 a 12 meses, hipercalórica, isenta de 
sacarose e glúten. Embalagem de 100ml; à R$ 15,50 unitário; Marca: Danone/Infatrini;
ITEM 18 – Dieta nutricionalmente completa, para crianças de 1 a 6 anos de idade, liquido, com baixa 
osmolaridade, para uso enteral. Embalagem de 200ml; à R$ 14,00 unitário; Marca: Danone/Nutrini Energy 
MF;
ITEM 19 – Espessante para uso oral ou enteral, modificado e instantâneo, sabor neutro. Embalagem de 
225grs; à R$ 26,00 unitário; Marca: Danone/Nutilis;
ITEM 20 – Fórmula de Aminoácidos livres para crianças de 1 a 10 anos. Lata de 400grs; à R$ 155,00 
unitário; Marca: Danone/Neocate Advanced;
ITEM 22 – Fórmula infantil de partida, adicionada de Prébióticos que ajudam a reforçar a imunidade dos 
lactentes. Embalagem de 400 grs; à R$ 15,50 unitário; Marca: Danone/Aptamil1;
ITEM 23 – Fórmula infantil de seguimento adicionada de prebióticos que ajudam a reforçar a imunidade 
dos lactentes. Embalagem de 400 grs; à R$ 15,00 unitário; Marca: Danone/Aptamil2;
ITEM 26 – Fórmula infantil, em pó, para crianças acima de 1 ano de idade, para uso oral ou enteral. 
Embalagem de 400grs; à R$ 117,68 unitário; Marca: Danone/ Pregomin Pepti;
ITEM 27 – Fórmula Infantil para situação metabólica especial para tratamento de refluxo ou regurgitação. 
Embalagem de 400grs; à R$ 18,00 unitário; Marca: Danone/Aptamil AR;
ITEM 28 – Fórmula Infantil hipoalergênica, com ferro para lactentes, sem glutén - Embalagem de 400grs; 
à R$ 33,15 unitário; Marca: Danone/Aptamil HA;
ITEM 31 – Latas de fórmula Infantil para lactentes (à partir de 6 meses de idade) de segmento, em pó. 
Embalagem de 400grs; à R$ 8,79 unitário; Marca: Danone/Milupa 2;
ITEM 33 – Fórmula para uso oral específica para pacientes portadores de úlceras de pressão e afecções 
teciduais, embalagem de 200 ml; à R$ 8,33 unitário; Marca: Danone/Cubitan;
ITEM 42 – Módulo de vitaminas para dieta oral ou enteral. Envelope 10g; à R$ 2,20 unitário; Marca: 
Danone/Plurivitamin – caixa com 40 envelopes de 10grs;
ITEM 45 - Complemento alimentar em pó, instantâneo, hipercalórico, com alto teor de proteínas e 
minerais. Embalagem de 400g; à R$ 33,00 unitário; Marca: Danone/Fortini;
ITEM 47 – Suplemento alimentar nutricionalmente completo, para pacientes acima de 10 anos de idade. 
Embalagem de 200 ml; à R$ 4,58 unitário; Marca: Danone/Nutridrink Multi Fiber;
ITEM 50 – Suplemento em pó hipercalórico rico em vitaminas e minerais. Embalagem de 350g; à R$ 
31,66 unitário; Marca: Danone/Nutridrink Max;
ITEM 51 – Suplemento alimentar lácteo em pó, com ou sem leite, para crianças enriquecida com proteínas 
de alto valor biológico. Embalagem de 350g; à R$ 11,25 unitário; Marca: Danone/Sustain Junior;
ITEM 52 – Suplementar alimentar, liquido, nutricionalmente completo á partir de 1 ano de idade, 
hipercalorico, normoproteíco, com fibras. Embalagem de 200ml; à R$ 12,75 unitário; Marca: Danone/
Fortini Multi Fiber.
HUMANA ALIMENTAR – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA
ITEM 05 - Bebida láctea, com vitaminas de cereais, pronto para beber. Embalagem de 190 ml; à R$ 2,44 
unitário; Marca: Nestlé/Mucilon Prontinho;
ITEM 06 - Complemento alimentar para uso oral, composto de arroz pré-cozido, rico em vitaminas e 
minerais, sem traços de lactose. Embalagem de 400grs; à R$ 5,54 unitário; Marca: Nestlé/Mucilon Arroz;
ITEM 07 - Complemento alimentar, em pó, para uso oral, lácteo, composto de flocos de diversos tipos de 
cereais. Embalagem de 400 grs; à R$ 5,36 unitário; Marca: Nestlé/Mucilon Multi Cereais;
ITEM 14 - Dieta hipercalórica e hiperproteica suplementada com oligoelementos modulares, para 
pacientes com úlceras.  Sistema fechado de 500ml; à R$ 34,30 unitário; Marca: Fresenius/Reconvan;
ITEM 21 – Fórmula infantil antiregurgitação, com maior viscosidade, em pó, para lactentes. Embalagem 
de 400grs; à R$ 10,00 unitário; Marca: Nestlé/Nan AR;
ITEM 24 - Fórmula infantil em pó, com ferro à base de proteína isolada de soja para lactentes de 0 a 6 
meses. Embalagem de 400grs; à R$ 10,22 unitário; Marca: Nestlé/Nan Soy;
ITEM 25 - Fórmula infantil, em pó, de segmento, com ferro, á base de proteína de soja, para lactentes de 
06 a 12 meses de idade.  Embalagem de 400 g; à R$ 10,22 unitário; Marca: Nestlé/Nan Soy;
ITEM 29 – Fórmula hipoalergênica a base de proteína hidrolizada de soja, colágeno e aminoácidos leves, 
nutricionalmente completa, isenta de proteína láctea. Embalagem de 400 gr; à R$ 111,74 unitário; Marca: 
CMW/Alergomed;
ITEM 30 – Latas de fórmula Infantil, modificado, de partida, destinado a lactentes até 6 meses de idade, 
em pó. Embalagem de 400grs; à R$ 8,35 unitário; Marca: Nestlé/Nestogeno 1;
ITEM 32 – Fórmula Infantil Sem Lactose. Embalagem de 400g; à R$ 14,84 unitário; Marca: Nestlé/Nan 
s/ Lactose;
ITEM 44 – Módulo de triglicerideos de cadeia media e ácidos graxos essenciais para uso oral ou enteral, 
e apresentação de 250ml; à R$ 19,00 unitário; Marca: Vitafor/MCT com AGE;
ITEM 46 – Mix de simbióticos com fibras e probióticos.Apresentação: Sachês de 7,5 gramas.; à R$ 3,83 
unitário; Marca: R.A.M/Lactivos – Caixa c/ 10 sachês.
ITEM 53 – Suplemento nutricional líquido, com alta densidade calórica e proteica. Embalagem de 200 ml; 
à R$ 6,90 unitário; Marca: Fresenius/Fresubin 2.0 KCAL DRINK.
M. L. F. DE GODOY EIRELI
ITEM 01 - Albumina de ovo submetida a processo de pasteurização em pó neutro composto de proteína 
de 78 a 100% por grama, acondicionada em embalagem de 500 gramas; à R$ 30,95 unitário; Marca: Peter 
Food.
MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
ITEM 04 – Alimento líquido à base de extrato de soja, sem lactose, glúten e colesterol. Embalagem de 
1.000ml; à R$ 3,56 unitário; Marca: Cemil/Soy.
NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
ITEM 39 – Módulo de fibras alimentares para uso oral ou enteral, em pó. Embalagem de 400grs; à R$ 
38,17 unitário; Marca: Nutrimed/Nutri Fibra Fiber Mix;
ITEM 43 – Módulo para dieta oral ou enteral, em pó de oligossacarídeos á base de polímeros de glicose. 
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Embalagem de 400grs; à R$ 13,77 unitário; Marca: Nutrimed/Nutri Dextrin.
SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ITEM 13 – Dieta para uso oral ou enteral, em pó, para crianças maiores de 4 anos de idade e adultos, 
nutricionalmente completo. Embalagem de 400grs; à R$ 19,15 unitário; Marca: Abbott/Ensure NG;
ITEM 17 – Dieta nutricionalmente balanceada, para uso oral ou enteral, completa, liquida, hipercalórica. 
Lata de 237ml; à R$ 5,50 unitário; Marca: Abbott/ jevity Hical;
ITEM 48 – Suplemento alimentar, em pó, para crianças de 01 á 10 anos de idade, para uso oral ou 
enteral, nutricionalmente completo e balanceado. Embalagem de 400grs; à R$ 18,94 unitário; Marca: 
Abbott/Pediasure Complete.
V & D COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME
ITEM 34 – Leite de soja em pó enriquecido com vitaminas e sais minerais, adicionado de L-metionina, 
Sem Lactose, Rico em Cálcio. Embalagem de 01 kg; à R$ 38,57 unitário; Marca: Olvebra/ Soymilke.- Fardo 
com 10 pacotes de 1kg cada
VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – 
EPP
ITEM 40 – Módulo de glutamina (100%) aminoacido para a manutenção da integridade intestinal, 
400kcal/100g para dieta oral ou enteral. Embalagem de 400gr; à R$ 55,80 unitário; Marca: Vitafor/
Glutamax;
ITEM 41 – Modulo de glutamina (100%) aminoacido para a manutenção da integridade intestinal, 
400kcal/100g para dieta oral ou enteral.  Envelope 10G; à R$ 1,10 unitário; Marca: Vitafor/Glutamax – 
Caixa c/ 20 envelopes;
ITEM 49 – Suplemento alimentar em pó, instantâneo, com Prebióticos. Embalagem de 400grs; à R$ 14,00 
unitário; Marca: Vitafor/Sustevit.
Bauru, 24/03/2014- compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

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

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

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

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

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

RESOLUÇÃO CONTRATUAL – contrato de prestação de serviços de fornecimento de cartões 
magnéticos de vale alimentação, de 18/02/2013. CONTRATANTE: Companhia de Habitação Popular 
de Bauru. CONTRATADA: Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda. RESCISÃO: rescisão contratual 
fundamentada no art. 78 da Lei 8666/93.

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

ELEIÇÃO CIPA 2014/2015
Ficam todos os servidores do Departamento de  Água    e  Esgoto de Bauru, convidados a participarem da    
Eleição para a CIPA Gestão 2014/2015 a ser realizada no dia  26 de março de 2014 das 07 às 17 horas 
nos seguinte locais:
Sede - Sala de Treinamento
Centro de Manutenção
Regional 6 / Almoxarifado
Informamos que após o encerramento da Eleição, dará  inicio a apuração dos votos na Sala de Treinamento 
do DAE, apuração esta aberta a todos os interessados. 

Candidatos para CIPA 2014/2015
Nome Apelido Setor
Aparecido de Oliveira Monteiro Sasa Motorista Transporte
Carlos Luciano Alves Piti Construção Civil
Dijalma de Oliveira Adão Bilu R5
Ivaldo Bressan Bressan SME
Luiz Antonio Alcides - Cozinha
Maria de Lurdes R. Fogaça Lú ETA
Mauro Sergio de Oliveira Cham Setor de Man. e Exec.
Pedro Francisco de Freitas Pedrão Freitas Almoxarifado
Perclydes Timóteo Ferreira Perclydes Limpeza (Patrimônio)
Robson Alves de Souza Robinho SME
Sandro Divino Flores - Leiturista

EDITAL Nº. 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO
ELETRICISTA DE ANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

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 ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. 
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, salários, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos a 
seguir: 
· Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
· Número de Vagas: 02 (duas) 
Vencimentos: R$ 1.783,71 (fevereiro/14), sendo: Referência Nível 1 da Classe C do Grupo H; 
Periculosidade - 30%: R$ 535,11.
· 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, formação específica de nível técnico ou curso específico de 
qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas e Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “B” 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) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais. 
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei. 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
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 Médio e Conclusão do curso de nível técnico ou de qualificação 
na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários 
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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$ 50,00 (Cinquenta 
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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) 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 - Telefones: (14) 3235-6117, 3235-6162, 3235-
6134 e 3235-6161, 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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
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 (22/04/2014) - 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 (2014), 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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital; 
e) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 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 (2014), 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 (22/04/2014). 

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 Concurso de Eletricista de Manutenção e 
Instalação, 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 Concurso de Eletricista de 
Manutenção e Instalação, para o 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 
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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 - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:
1.1. 1ª ETAPA – 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 (cinqüenta) 
pontos, atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada questão correta. 
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta 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) 
e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados). 
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, 
habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática 
das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista 
o conteúdo constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa. 

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos 
nestas condições serão convocados. 

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos. 
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos. 
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero). 
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída 
a sua pontuação total. 
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público. 

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais 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 horário previsto para seu início, munido de:
a) Caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de 
validade, conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 
9.503/97, ou Passaporte. 
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição. 

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

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

datado e assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá 
procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

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

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

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

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

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17/05/2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização 
da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no site  www.daebauru.sp.gov.br, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2.  Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante 
de pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na 
Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de 
sala terão sua prova anulada. 
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue 
no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo 
expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, 
nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
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14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou 
procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, 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 e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu. 

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site  www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. 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. 
17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 
18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, 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 somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
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 na Prova Prática; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 

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

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

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

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo. 
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988. 

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

a apresentação do candidato aprovado. 
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que: 
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência). 
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital. 
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à: 
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo 
XI – Das Disposições Finais; 
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na 
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento. 
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988; 
d) outros documentos que o DAE julgar necessário; 
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental; 
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação 
de direitos futuros. 

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

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

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste 
Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site:  www.daebauru.sp.gov.br. 
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE. 
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de 
alteração de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no 
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, 
serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.
sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso de Eletricista de 

Manutenção e Instalação designada pela Portaria n° 146/2014. 
Bauru, 20 de março de 2014.

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (Descrição sumária)
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO: Realizar instalação e manutenção em sistemas 
elétricos de alta tensão (entrada e distribuição de energia em 13.800V) e de baixa tensão (instalações 
elétricas em geral, painéis elétricos e conjuntos motobomba) com trabalhos em altura (postes/plataformas 
de energia). Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Dirigir 
veículo do DAE em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Manter em bom estado 
de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
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adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.

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:
Teoria eletrônica: Matéria; Fundamentos de Eletrostática; Corpos simples e corpos compostos; Energia e 
suas formas.
- Fontes de eletricidade: Ação química; Indução; Aquecimento; Luz; Atrito. 
- Corrente Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Circuito Elétrico: Definição; Circuito elétrico elementar; Tipo. 
- Resistência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Associação de Resistores em Série, em Paralelo e Mista: Definição, Resistência elétrica equivalente; 
Fórmula; Aplicação. 
- Tensão Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Tensões usuais. 
- Potência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Fórmula. 
- Lei de Ohm: Definição; Fórmula; Aplicação. 
- Primeira e Segunda Leis de Kirchoff: Enunciado; Aplicação. 
- Magnetismo: Definição; Campo magnético. 
- Eletromagnetismo: Regra da mão direita; Solenóide; Polaridade.
- Projeto de instalações Elétricas: Representação gráfica; Projeção ortográfica; Planta baixa; Simbologia. 
- Planejamento: Definição; Etapas; Níveis; Organização; Controle; Cronograma. 
- Orçamento: Definição; Tipos; Elementos; Custos; Margem; Levantamento de materiais; Cotação. 
- Segurança do Trabalho: Causas de acidentes; Prevenção de acidentes; Análise preliminar de riscos; 
Ergonomia; Equipamentos de proteção individual e coletiva; Legislação. 
- Meio Ambiente: Descarte de resíduos; Impactos ambientais; Normalização. 
- Qualidade: Definição; Normas; Procedimentos; Normalização. 
- Ligação a Terra (Aterramento): Definição; Técnicas de aterramento; Tipos de aterramento. 
- Fatores que influenciam no dimensionamento: Fios e cabos elétricos; Eletrodutos. 
- Proteção das Instalações Elétricas: Disjuntores; Fusíveis; Dispositivos Diferencial residual. 
- Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS): Definição; Tipos; Nomenclatura; Capacidade de corrente; 
Coordenação de circuitos. 
- Circuito alimentador e de distribuição: Definição; Tipos de distribuição; Manobra e proteção dos circuitos; 
Categorias de emprego das proteções; Fator de demanda; Quedas de tensão admissíveis normalizadas; 
Potência máxima por circuitos; Quadros. 
- Corrente Alternada: Ciclo e freqüência; Valores; Instrumentos de medição em valor eficaz. 
- Emenda de condutores: Em linha; Em derivação; Em caixas de passagem; Com bases conectoras; Para 
alta corrente; Soldar emendas de condutores; Isolar emendas de condutores. 
- Instrumentos de medição: Multímetro digital; Volt/amperímetro alicate; Características gerais; Seletor de 
função; Seletor de alcance; Indicações do display; Recomendações de uso e de segurança. 
- Leitura e Interpretação de Diagramas: Tipos; Simbologia; Aplicação. 
- Sistemas de iluminação: Diretos com lâmpadas; Dimerizados; Acessórios; Normas aplicáveis. 
- Técnicas de inspeção de sistemas de redes elétricas: De redes protegidas; De proteção e segurança; De 
sinalização; Normas e procedimentos aplicáveis; Técnicas de Manutenção; Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade. 
- Instalação de Quadro de: Distribuição com quatro circuitos comandados por disjuntores; Entrada; 
Distribuição e circuitos de alimentação de lâmpadas e tomadas; 
- Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos; 
- Motores de indução; 
- Segurança e proteção para comandos elétricos; 
- Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares; 
- Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução; 
- Simbologia e diagramas de comandos elétricos; 
- Quadros e condutores para comandos elétricos; 
- Técnicas de manutenção. 

PROVA PRÁTICA ELÉTRICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, 
manuseio e uso de ferramentas, peças e materiais utilizados nas atividades inerentes ao cargo, envolvendo 
uma situação real da área Elétrica, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos específicos 
do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/
ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 
Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
________________________________________________________________, 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 2014.

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 ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO _______________________________, 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 001/2014 - 
DAE.
 Nestes termos, 
 Pede deferimento.
 Bauru, ______ de ________________ de 2014.

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 ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO. ______________________________, 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 
001/2014.
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 
001/2014- DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO 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):
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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. 002/2014 - CONCURSO PÚBLICO
FISCAL DE OBRAS E CADASTRO

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

1. Cargo: FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
2. Número de Vagas: 01 (uma).
3. 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), com base em fevereiro de 2014. 

4. 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 Curso Técnico Profissionalizante em Edificações, Pontes e 
Estradas (ou nível superior completo em Tecnologia Civil, Engenharia Civil ou Arquitetura); 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) 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$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014, e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
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 
Edificações, Pontes e Estradas ou Nível Superior Completo em Tecnologia Civil, Engenharia 
Civil ou Arquitetura, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular) 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$ 50,00 (cinquenta 
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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) 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. 
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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
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 (22/04/2014) - 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 (2014), 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 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 (2014), 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 (22/04/2014).
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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 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: 25 (vinte e cinco) questões;
d) Informática: 05 (cinco) 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 objetiva e não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

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

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

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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

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

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

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
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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 prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

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

DA PROVA OBJETIVA 
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso. 

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

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

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

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

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

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

 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
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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° 147/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

FISCAL DE OBRAS E CADASTRO: Fiscalizar e acompanhar obras públicas realizadas pelo DAE 
e/ou empresas terceirizadas referentes à implantação de sistema de abastecimento de água e esgoto em 
empreendimentos existentes e novos, verificando se a execução dos trabalhos está de acordo com o 
projeto e normas técnicas; elaborar diário de obras, relatórios e planilhas referentes a eventuais problemas 
e/ou mudanças detectadas e demais informações necessárias. Atualizar o cadastro técnico, através de 
levantamento de dados nas atividades de campo de manutenção e execução de redes novas; cadastramento 
de registros de descarga e manutenção; levantamento da profundidade do PVs junto com os servidores da 
Divisão Técnica, das caixas de inspeção e cavaletes, dos locais que há asfalto e calçada para projetos de 
extensão de redes de água, do layout atual dos prédios do DAE para cadastramento e reforma, dos nomes 
de rua; atualização de quadrinhas junto a PMB. Receber, analisar e apresentar solução técnica necessárias 
à execução de projetos de execução de rede de água e esgoto; analisar se os materiais utilizados pelas 
empresas terceirizadas estão de acordo com as normas da ABNT. Cumprir normas e regulamentos internos. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. 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.
Conhecimentos Específicos: Solo: características físicas e mecânicas; estabilidade de taludes; drenagem. 
Noções de estrutura, alvenaria e fundações. Topografia: métodos de levantamento; medida direta das 
distâncias; altimetria; avaliação de áreas. Desenho: instrumentos e sua utilização; escalas; codificação 
de obras; desenho de projeto; perspectiva; leitura de planta. Máquinas e equipamentos: tecnologia das 
máquinas operatrizes; tecnologia dos instrumentos; ferramentas, equipamentos e veículos. Construção: 
tecnologia das construções; materiais de acabamento, instalações prediais (elétricas e hidráulicas); 
hidraulica basica para redes de água, esgoto e pluviais, resistência dos materiais. Orçamento de obras: 
levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custo, orçamento padrão SINAPI. AutoCAD 
2014. Normas técnicas inerentes à atividade do cargo.

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. Sistema Operacional Windows.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, 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 2014.

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 FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, 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 002/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 FISCAL DE OBRAS E CADASTRO.
___________________________________________, 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 002/2014.
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 002/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
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A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 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 003/2014 - CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO QUÍMICO

  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 QUÍMICO. 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, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

•	 Cargo: TÉCNICO QUÍMICO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.783,71 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um reais), referência 
fevereiro/14;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E (escala de plantão aos sábados, podendo haver 
convocação aos  domingos, feriados e ponto facultativo).

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e Técnico Profissionalizante em Química, Análises Químicas, 
Bioquímica, Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental; Registro Profissional no Conselho 
Regional de Química.
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) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
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, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
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$ 50,00 (cinquenta 
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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) 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 – Comissão de Concurso na pessoa da Sr.ª Mariana 
Gonçalves – fone: (14) 3235-6176, e-mail marianafjg@daebauru.sp.gov.br, 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 Capítulo 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
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 (22/04/2014) - 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 (2014), 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
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 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 (2014), 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 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

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:

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.

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 e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

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 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, 
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 - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Legislação: 10 (dez) questões;
Parte B:
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 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se:

a) Parte A - questões de Língua Portuguesa, Matemática e Legislação:1,0 (um) 
ponto a cada questão correta;
b) Parte B - questões de Conhecimentos Específicos: 1,5 (um ponto e meio) a cada 
questão correta;
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova 

Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte A 
e 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte B e não zerar em nenhum dos componentes 
da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e 
Conhecimentos Específicos). 

1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO.

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados;
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos;
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a 
pontuação de valor 0 (zero);
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação 
total;
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
20 (vinte) pontos e não zerar em nenhuma das questões;

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais 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, 
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conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

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

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

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

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

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

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

DA PROVA OBJETIVA
14. A data da realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma. 

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

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 

transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, 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 e Prática constarão apenas os candidatos aprovados 
para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. 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.

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa
do(s) responsável(is) pela aplicação.
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame.

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, 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 somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática. 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 na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

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

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

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 



24 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 25 DE MARÇO DE 2.014

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.
8. Será concedida vista da Folha da Prova Prática a todos os candidatos que realizaram a prova e 
protocolarem a solicitação na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, 
Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, no período recursal referente ao resultado da Prova Prática.

8.1. A vista da Prova Prática (2º Etapa) será realizada na sede do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, em data e horário a ser oportunamente comunicado;
8.2. Não haverá em hipótese alguma prorrogação do prazo de recurso em razão da solicitação 
de vistas.

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° 148/2014.

Bauru, 13 de março de 2014.

Giasone Albuquerque Candia
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 TÉCNICO QUÍMICO

Descrição sumária: 
Executar análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas, participar do desenvolvimento de produtos e 
processos, da definição ou da reestruturação das instalações de transformação química, operar equipamentos 
em conformidade com normas de qualidade, de biossegurança e do controle do meio ambiente. Realizar 
coletas de água e esgoto, controlar e operar as instalações e equipamentos da Estação de Tratamento de 
Água, determinando e monitorando suas dosagens, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura de substâncias 
químicas, dosagens, filtrando-as para purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e industrial. 
Interpretar manuais, elaborar documentos técnicos rotineiros e de registros legais. Ministrar programas 
de pesquisas, ações educativas e prestar assistência técnica. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA OBJETIVA:

PARTE A
a) Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação. 

b) 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

c) Legislação: 
Portaria nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011, 
CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005 - Cap. I, II, III (seção I e II) e IV; 
Lei nº. 997, de 31 de maio de 1976; 
Lei Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 - Cap. 3, 3.19; Cap. 4, 4.19;
Lei Municipal nº. 4553, de 08 de junho de 2000. (Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei4553.pdf)

PARTE B: 
Conhecimentos Específicos: Ácidos, bases, sais; Análise volumétrica; Concentração das soluções; 
Equivalentes – grama; Normalidade; Molaridade; Diluição e mistura de soluções; Ligações Químicas,; 
Equilíbrios Químicos; Reações Químicas Inorgânicas; Vidraria utilizada em laboratório; Noções de normas 
de qualidade em laboratório; noções e normas de segurança em laboratório.

PROVA PRÁTICA:
Aplicação da teoria do conteúdo programático dos conhecimentos específicos de forma prática dentro do 
laboratório, utilizando equipamentos e materiais de laboratório. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO
___________________________________________, 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 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
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À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO.
___________________________________________, 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 003/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 QUÍMICO.
___________________________________________, 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 003/2014.
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 003/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO 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. 004/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

  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 ENCANADOR. 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: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 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), 
com base em fevereiro de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e 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) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 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$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
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 Fundamental, emitido 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.
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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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) 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. 
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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
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 (22/04/2014) - 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 (2014), 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 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 (2014), 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 (22/04/2014).

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 - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:
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1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) 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 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta 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) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

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

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

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

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

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

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

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

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

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

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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

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

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. 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. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, 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 somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
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 na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

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

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

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

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

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

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

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.

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

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

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

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

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

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 149/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
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primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, 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 2014.

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 ENCANADOR

___________________________________________, 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 004/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 ENCANADOR.
___________________________________________, 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 004/2014.
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 004/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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:________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº 005/2014 - CONCURSO PÚBLICO

VIGIA
  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 VIGIA. 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, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

5. Cargo: VIGIA
6. Número de Vagas: 02 (duas)
7. Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo A, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.156,23 (um mil, cento e cinqüenta e seis reais e vinte e três e um reais), referência 
fevereiro/14

8. Jornada de Trabalho: escala de  12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) de descanso, sendo que 
o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Curso Específico de Vigilância (Formação de 
Vigilantes), com carga horária mínima de 100 horas, válido na data da posse.
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 
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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) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14 de abril de 2014 às 16 horas de 22 de abril de 
2014, 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, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
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 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) 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 – Comissão de Concurso na pessoa da Sra. Andressa de 
Barros Carpi – fone: (14) 3235-6130, e-mail: andressabc@daebauru.sp.gov.br, 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 Capítulo 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
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 (22/04/2014) - 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 (2014), 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 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 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 (2014), 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 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

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:

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.

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. 
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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 e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

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 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, 
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 - DAS PROVAS, 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:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 15 (quinze) questões;
Parte B:
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 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.

1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de acertos em cada uma das partes da prova (Parte A e Parte B) e não zerar 
em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática e Conhecimentos Específicos).

2. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA PROVA OBJETIVA
14. A data de realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 (dezessete) de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

1.1.1.	Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato protocolado o 
requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, poderá o 
candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo 
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, 
para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.

14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 

14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação. 

14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.

14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 

14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto 
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da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua 
prova anulada.

14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.

14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 

14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 

14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 

14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 

14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem as provas objetivas, 
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 somatória das notas obtidas nas Provas 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; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

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

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

 3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

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

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

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;

 c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
 a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
 b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na  
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
 c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;
 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de  
sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
 2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer  
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com  todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa,  cível ou criminal. 

2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

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

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

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 150/2014.

Bauru, 21 de março de 2014.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
VIGIA

Descrição sumária: 
Realizar serviços de vigilância e portaria, controlando a entrada e saída de viaturas e pedestres dentro 
do prédio e mantendo os locais em condições que não ofereçam riscos, a fim de garantir a segurança dos 
materiais e o bom atendimento. Para aqueles que trabalham em período noturno, deve-se realizar ronda 
interna do prédio. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PARTE A
a) Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e compreensão de textos, gênero em textos diversos; 
encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; sílaba tônica; classes de palavras (artigo substantivo, 
pronome, preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; tipos de frases; 
pontuação; alfabeto; Novo Acordo Ortográfico; sinônimos e antônimos; acentuação gráfica; regência 
nominal e verbal; concordância nominal e verbal.



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 25 DE MARÇO DE 2.014

b) Matemática: Operações fundamentais; conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; frações decimais e números decimais; razão e proporção; 
regra de três; porcentagem e juros simples; operações com números inteiros; problemas com equações do 
primeiro grau; perímetro, área e volume; raciocínio lógico;  resolução de situações-problema. 

PARTE B
c) Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de Vigilância, Segurança Privada, Sistema de Segurança 
Pública, Defesa Pessoal, de acordo com a descrição do Cargo (ANEXO I). Segurança no manuseio de 
equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Primeiros Socorros.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA
___________________________________________, 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 2014.

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 VIGIA.
___________________________________________, 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 005/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

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 VIGIA.
___________________________________________, 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 005/2014.
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 005/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 
LEI Nº 8.666/93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4885/2012 - DAE

Concorrência Pública nº 02R/2012 - DAE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de tubulação aérea em concreto armado para 

interligar os interceptores de esgoto já construídos nas margens direita e esquerda do Rio Bauru Trecho I,
conhecida como Transposição do Rio Bauru, conforme especificações do edital.
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitação - CPJL:
Informa que a empresa Zênite Engenharia de Construções Ltda. EPP apresentou recurso quanto à 
inabilitação no certame epigrafado.
Intima os licitantes do certame epigrafado, da abertura de prazo para que, querendo, apresentem suas 
contrarrazões nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
Cientifica que os autos da Concorrência Pública encontram-se à disposição junto a Comissão de 
Processamento e Julgamento de Licitações - CPJL para vista, nos termos da cláusula décima sétima do 
edital.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISOS DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2.336/2014 - 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 
Ebara Indústrias  Mecânicas e Comércio Ltda, para manutenção preventiva de 01 (um) conjunto 
motor-bomba marca Ebara, BHS 517-12, 220/380 V, M8 50 HP, reserva para o Poço Lago Sul.
Valor Total: R$ 1.133,16 (Mil, cento e trinta e três reais e dezesseis centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

Processo Administrativo nº 2.340/2014 - 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 
Ebara Indústrias  Mecânicas e Comércio Ltda, para manutenção preventiva de 01 (um) conjunto 
motor-bomba marca Ebara, BHS 516-12, 220/380 V, M8 35 HP, reserva para o Poço Lago Sul e 
Parque Real I.
Valor Total: R$ 1.104,92 (Mil, cento e quatro reais e noventa e dois centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

Processo Administrativo nº 1.952/2014 - 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 
Ecolab Química Ltda, para Aquisição de 50 Toneladas de PURATE, utilizado no tratamento de água.
Valor Total: R$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais).
Base legal: Art. 25, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

Processo Administrativo nº 2.071/2014 - 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 
Prominent Brasil Ltda, para conserto de 01 (uma) bomba dosadora marca Prominente, série 
2006040634 e aquisição de peças para manutenção de bomba dosadora reserva.
Valor Total: R$ 9.477,56 (Nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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.
AJUDANTE GERAL FEMININO
Mirian Cristina Cavalcante RG 34.530.402-0
O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR
PRESIDENTE – EMDURB

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012
Processo nº 2866/2012 – Pregão Presencial nº 010/2012
Contratante: EMDURB – Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto:  A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo aditam o contrato em epígrafe, com 
fundamento no artigo 65, inciso I, “a” e § 1º, da Lei 8.666/93 e nos termos da cláusula 7.1 “e” do contrato 
em epígraqfe, objetivando o acréscimo de 25% dos itens 01, 02 e 03 conforme quadro descritivo abaixo, e 
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RMS de nº 045915, emitida pela Gerência de Sistemas de Informqação da EMDURB.
TRÁFEGO: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER – REGIONAL)

TRÁFEGO ESTIMADO ANUAL:

TIPO DE TRÁFEGO QTE DE 
MINUTOS

Valor 
Unitário Valor Total Qtd. Min. 

do Aditivo
Valor 

Unitário Valor Aditivo

LOCAL FIXO – FIXO 
+ CONEXÃO 240.000 R$ 0,04200 R$ 10.080,00 60.000 R$ 0,04200 R$ 2.520,00

LONGA DISTÂNCIA 
INTRA-REGIONAL 12.000 R$ 0,22820 R$ 2.738,40 3.000 R$ 0,22820 R$ 684,60

LONGA DISTÂNCIA 
INTER-REGIONAL 6.000 R$ 0,22820 R$ 1.369,20 1.500 R$ 0,22820 R$ 342,30

SERVIÇO DE ACESSO DIGITAL DDR:

SERVIÇO QTE Valor 
Unitário Valor Total Qtd. Após 

aditivo
Valor 

Unitário Valor Aditivo

ACESSO E1 COM 
CANAIS DIGITAIS 30 ISENTO ISENTO 30 ISENTO ISENTO

RAMAIS DDR 
(DISCAGEM 

DIRETA A RAMAL)
100 ISENTO ISENTO 100 ISENTO ISENTO

Valor do Contrato R$ 14.187,60
Valor do Aditivo (acréscimo de 25%) R$ 3.546,90

Continuam em vigor as demais cláusulas contidas no contrato que não foram objeto do presente termo 
aditivo.
Assinatura: 13/02/2014
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041249
Processo nº 6032/13  Pregão Registro de Preço nº28/13
Contratante: EMDURB. Contratadas: AFONSO PNEUS EPP
Objeto: 010 M. O. Recauchutagem pneu 1000X; 015 M. O. Recauchutagem pneu 275/80 R 22,5
Valor Total:  R$ 7.525,00
Cond. Pagamento: 30 (trinta) dias.
Assinatura: 19/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041248
Processo nº 5581/13   -    Pregão Registro de Preços nº 024/13
Contratante: EMDURB. Compromissária: ELTON TEIXEIRA BUENO-ME
Objeto: 001 un. Remanufatura de toner impressora lexmark
Valor Total: R$ 160,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041247
Processo nº 5581/13   -    Pregão Registro de Preços nº 024/13
Contratante: EMDURB. Compromissária: ELTON TEIXEIRA BUENO-ME
Objeto: 003 un. Remanufatura de toner impressora lexmark.
Valor Total: R$ 480,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041246
Processo nº 7125/13- Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: LUBRI-MOTORS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: 040 Fr. Óleo Lubrificante 2 Tempos Fr. 500ml.; 040 FR. Óleo ATF p/ transmissão automática.
Valor Total: R$ 381,20
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041241
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS

Objeto: 80,03 Lts. de Álcool.
Valor Total: R$ 140,05
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 18 /03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041238
Processo nº 6367/13 – Pregão Registro de Preços nº 032/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: PAULO ROBERTO COELHO ME.
Objeto: 001 Mç. Prego 18x24.                                                                                 
Valor Total: R$ 6,40
Condições de Pagamento: será efetuado no 10º dia útil do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/2014
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041235
Processo nº 6706/13 – Pregão Registro de Preços nº 038/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 Un. Turquesa de 12 polegadas;  001 Un. Talhadeira de aço 12- chata.
Valor Total: R$ 31,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041234
Processo nº 6705/13 – Pregão Registro de Preços nº 037/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 un. Chave fenda 3/16x4”; 001 un. Martelo para carpinteiro com orelha 25mm.
Valor Total: R$ 22,40
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/2014
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041233
Processo nº 6704/13 – Pregão Registro de Preços nº 036/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 002 un. Tesoura para poda grande.
Valor Total: R$ 16,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041232                                        
Processo nº 6408/12    -     Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL.
Objeto: Aluguel de 511 pontos de fixação de acordo com projeto a título oneroso em postes de sistema 
de distribuição de energia elétrica aéreo de propriedade da “CPFL”, pela “USUÁRIA”, para a instalação 
de cabos e suportes de demais equipamentos com objetivo de interligação e sincronização de semáforos.
Valor Total para 12 meses: R$ 54.867,20 (cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte 
centavos).
Condições de Pagamento: pagamento para 30º dia do próprio mês.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041231
Processo nº 6707/13 – Pregão Registro de Preços nº 039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
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DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
Objeto: 004 un. Assento pra vaso sanitário.
Valor Total: R$51,16
Condições de pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/2014
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041230
Processo nº 6703/13 – Pregão Registro de Preços nº 035/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 kg.  Arame recozido Nº 12; 001 rl. Arame farpado
Valor Total: R$ 183,85
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041229
Processo nº 6703/13 – Pregão Registro de Preços nº 035/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON.
Objeto: 001 UN. Cavadeira articulada com cabo longo; 001 UN. Carrinho de pedreiro c/ pneu e câmara; 
002 UN. Colher de pedreiro N. 9
Valor Total: R$ 145,48
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041228
Processo nº 6736/13– Pregão Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SY YUHARA ME.
Objeto: 300 PT Copo plástico 180ml
Valor Total: R$ 624,00
Condições de pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 18/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041222
Processo nº 6708/13 – Pregão Registro de Preços nº 040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto:002 un. Registro de pressão
Valor total: R$ 55,34
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041221
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 816.655 Lts. de Álcool; 614.110 Lts. Gasolina.
Valor Total: R$ 3.087,26
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 17  /03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041218
Processo nº 2557/13   –   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Compromissária: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Objeto:  Serviço de postagem (multas).
Valor total: R$ 16.355,60
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 17/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041217
Processo nº 4196/13 - Pregão Registro de Preço nº 021/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: G S JORGE JUNIOR ME
Objeto: 200 Lts. Solupan
Valor Total: R$ 940,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041216
Processo nº 4196/13 - Pregão Registro de Preço nº 021/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
Objeto: 200 Lts. Shampoo limpador desinfetante ativado.
Valor Total: R$ 920,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041215
Processo nº 2272/13    -    Pregão Registro de Preços nº 012/13
Contratante: EMDURB. Contratada: SINALCOLOR COMERCIO  DE TINTAS E VERNIZES LTDA.
Objeto: 120 (lt.18L)  tinta para demarcação viária cor branca, 070 (lt. 18 L) tinta para demarcação viária cor 
amarela;  002 (lt. 18 L) tinta para demarcação viária cor azul.
Valor Total: R$ 30.300,00
Cond. Pagamento: 30/60/90 dias da entrega.
Assinatura: 17/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041213
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: Pagamento de equilíbrio econômico
Valor Total: R$ 13.843,40
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 14/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041204
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: LT COMERCIAL LTDA
Objeto: Aluguel de outras máquinas e equipamentos.
Valor Total: R$ 4.384,19
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao serviço.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041203
Processo nº 7125/13 - Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB Contratada: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP.
Objeto: 080 Lts. Óleo lubrificante 15W40 API CI-4/CH-4
Valor Total: R$ 516,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041202
Processo nº 7125/13 - Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB Contratada: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP.
Objeto: 400 Lts. Óleo lubrificante 15W40 API CI-4/CH-4
Valor Total: R$ 2.580,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
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Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041201
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 724.49 Lts. de Álcool; 238.35 Lts. Gasolina.
Valor Total: R$ 1.911,40
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041200
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 252  Lts. Gasolina.
Valor Total: R$ 680,40
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041199
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: Pagamento de equilíbrio econômico
Valor Total: R$ 279,74
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041198
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 33,031.67 Lts. Óleo Diesel.
Valor Total: R$ 74.981,89
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041197
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 726.640 Lts. Óleo Diesel.
Valor Total: R$ 1.649,47
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041196
Processo nº 933/13 – Pregão Registro de Preços nº 006/2013
Contratante: EMDURB. Contratada: AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA.
Objeto: 1,928.729 L Diesel S-10
Valor total: R$ 4.725,39
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041195
Processo nº 933/13 – Pregão Registro de Preços nº 006/2013
Contratante: EMDURB. Contratada: AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA.

Objeto: 473.117 L Diesel S-10
Valor total: R$ 1.159,14
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041194
Processo nº 933/13 – Pregão Registro de Preços nº 006/2013
Contratante: EMDURB. Contratada: AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA.
Objeto: 471.637 L Diesel S-10
Valor total: R$ 1.155,51
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento.
Assinatura: 13/03/14
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013
Processo nº 4502/2013 – Pregão Registro de Preços nº 023/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Objeto: A CONTRATANTE E A COMPROMISSÁRIA de comum acordo aditam o contrato, com 
fundamento no artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/93, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico e financeiro, alterando a partir de 13/03/2014 o preço do objeto contratado, passando o preço 
do litro do óleo diesel S-10, de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 2,51 (dois reais e 
cinquenta e um centavos), Face à pesquisa de preços no mercado, juntado ao processo, onde foi verificado 
que o valor registrado na Ata de Registro de Preços nº 030/2013 encontra-se abaixo da média praticada no 
mercado, bem como comprovação apresentada pela COMPROMISSÁRIA, conforme documentos anexo 
aos autos, nos termos da cláusula XVI do Edital de Licitação. Fica pactuado que em razão do realinhamento 
de preços constantes na cláusula primeira que o impacto econômico-financeiro terá o seguinte reflexo: 
O Valor inicial do litro de óleo diesel S-10, foi de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove) perfazendo, pelos 
80.000 (oitenta mil) litros licitados, o valor total de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos 
reais). Após o realinhamento o preço passa a ser de R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos), 
perfazendo uma majoração de valores no total contratado de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), 
considerando que ainda não foi utilizado nenhum litro do objeto licitado, sendo o saldo existente de 80.000 
(oitenta mil litros). As despesas decorrentes deste impacto financeiro serão suportadas por verbas próprias 
da CONTRATANTE. Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no contrato em 
epígrafe, que não foram atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 20/03/2014
Bauru, 25 de março de 2014.
Presidente da EMDURB

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2013
Processo nº 7551/2013 – Pregão Registro de Preços nº 052/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: FABIANO NADOTI MOLINA – ME.
Objeto: Eventual aquisição de: item 07- Camiseta pólo mangas curtas – Transporte Coletivo Escolar – cor 
branca. Confeccionada em malha mista 50% algodão, 50% poliester, com gola cor cinza escuro, 2 faixas 
refletivas  de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm na altura no peito e 1 faixa refletiva de 2,5 cm em cada 
manga fixadas 5 cm abaixo do cotovelo. Nas costas acima da faixa refletiva a palavra TRANSPORTE 
estampado na cor preta tamanho 7 x 1,5 cm e na frente no bolso o logotipo colorido EMDURB tamanho 7x7 
cm, logo acima a palavra TRANSPORTE tamanho 1,5 cm. , sendo: 010 un . Tamanho P , 015 un. Tamanho 
M , 030 un. Tamanho G, 015 un. Tamanho GG e 005 un. Tamanho EGG, marca Molina Uniformes, valor 
unitário R$ 34,00, totalizando R$ 2.550,00; Item 08- Camiseta pólo mangas curtas – Fiscalização/Pesquisa/
GOV – cor branca. Confeccionada em malha mista 50% algodão, 50% poliester, com gola cor cinza escuro, 
2 faixas refletivas  de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm na altura no peito e 1 faixa refletiva de 2,5 cm 
em cada manga fixadas 5 cm abaixo do cotovelo. Nas costas acima da faixa refletiva a palavra TRÂNSITO 
estampado na cor preta tamanho 7 x 1,5 cm e na frente no bolso o logotipo colorido EMDURB tamanho 
7x7 cm, logo acima a palavra TRANSITO tamanho 1,5 cm. Conforme tabela abaixo em centímetros, 
com tolerância de 0,5,cm, sendo: 010 un. Tamanho P, 020 un. Tamanho M, 030 un. Tamanho G, 030 un. 
Tamanho GG e 010 un. Tamanho EGG, marca Molina Uniformes, valor unitário R$ 34,00, totalizando R$ 
3.400,00; Item 09- Camiseta pólo mangas curtas – Pesquisa – cor branca. Confeccionada em malha Piquet 
50% algodão, 50% poliéster, com gola cor cinza escuro. Na altura do peito, da gola até as mangas, deverão 
ser fixadas 2 faixas refletivas  de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm. Nas costas deverão ser fixadas 
2 faixas refletivas de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm e acima destas faixas a palavra PESQUISA 
estampado na cor preta tamanho 7 x 1,5 cm e na frente no bolso o logotipo colorido EMDURB tamanho 7x7 
cm, logo acima a palavra PESQUISA tamanho 1,5 cm. Todas faixas refletivas deverão ser fixadas com 2 
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costuras cada borda, sendo: 010 un. Tamanho P, 020 un. Tamanho M, 040 un. Tamanho G, 015 un. Tamanho 
GG, 005 un. Tamanho EGG, marca Molina Uniformes, valor unitário R$ 34,00, totalizando R$ 3.060,00; 
Item 12- Calça social azul escuro. Confeccionada em tecido 67% poliester, 33% algodão, gramatura 225 
g/m2, sarja 2x1com 7 passadores para cinto, com 2 bolsos na frente e 2 atrás , sendo: 050 un. Tamanho P, 
150 un. Tamanho M, 200 un. Tamanho G, 100 un. Tamanho GG e 050 un. Tamanho EGG, marca Molina 
Uniformes, valor unitário R$ 45,00, valor total R$ 24.750,00; Item 13- Calça social masculina cor cinza 
escuro. Confeccionada em tecido 67% poliester, 33% algodão, gramatura 230 g/m2,sarja 2x1, ziper de 
nylon, com bolso sacola lateral com tampo velcrado na altura central da coxa, cor única cinza escuro, 2 
bolsos faca na frente, 2 bolsos embutidos atrás, com passador e elástico na cintura traseira, botão de casa 
no cós, 2 faixas refletivas de 2,5 cm distante uma da outra 2,5 com 5 cm abaixo do joelho, com costura 
travetada entre as pernas. Conforme tabela em anexo em centímetros com tolerância de 0,5 cm, sendo: 
050 un. Tamanho P, 100 un. Tamanho M, 100 un. Tamanho G, 050 un. Tamanho GG e 020 un. Tamanho 
EGG, marca Molina Uniformes, valor unitário R$ 47,00, totalizando R$ 15.040,00; Item 14- Calça social 
feminino cor cinza escuro. Confeccionada em tecido 67% poliester, 33% algodão, gramatura 230 g/m2, 
sarja 2x1, ziper de nylon, com bolso sacola lateral com tampo na altura central da coxa, cor única cinza 
escuro, 2 bolsos faca na frente, 2 bolsos embutidos atrás, com passador e elástico na cintura traseira, botão 
de casa no cós, 2 faixas refletivas de 2,5 cm distante uma da outra 2,5 com 5 cm abaixo do joelho, com 
costura travetada entre as pernas, sendo: 025 un. Tamanho P, 050 un. Tamanho M, 050 un. Tamanho G, 025 
un. Tamanho GG e 025 un. Tamanho EGG, marca Molina Uniformes, valor unitário R$ 46,90, totalizando 
R$ 8.207,50; Item 16- Camisa social masculina manga curta, cor azul celeste (azul claro) confeccionada em 
tecido 67% algodão, 33% poliéster, gramatura 190 g/m2, sarja 2x1, com 2 bolsos 13x12 cm frontais, sendo 
o bolso esquerdo estampado tamanho 7 x 7 cm o logotipo EMDURB colorido e acima do bolso estampado 
na cor preta a palavra TRANSITO. No bolso direito deverá ser estampado o simbolo GOT (a ser fornecido) 
medindo 7 x 5 cm e acima do bolso ser fixado velcro na extensão do bolso para colocação do nome e tipo 
sanguineo do usuário (a ser fornecido). Na manga esquerda deverá ser estampado o símbolo do Município 
e do lado direito o símbolo GOT ambos medindo 7 x 5 cm. Nas costas deverá ser estampado a palavra 
TRÂNSITO na cor preta tamanho 7 x 1,5 cm e 1 faixa refletiva de 2,5 cm fixada horizontal na extensão 
de toda costas. O colarinho interno deverá ser na cor da calça cinza escuro. Sobre os ombros deverão ser 
fixados lapelas na cor cinza escuro acompanhados de cordão branco para apito, sendo: 020 un. Tamanho P, 
050 un. Tamanho M, 070 un. Tamanho G, 050 un. Tamanho GG e 010 un. Tamanho EGG, marca Molina 
Uniformes, valor unitário R$ 49,00, totalizando R$ 9.800,00; Item 29- Colete de sinalização refletivo, 
sendo: 100 un. Tamanho único, marca Molina Uniformes, valor unitário R$ 35,00, totalizando R$ 3.500,00
VALOR TOTAL                 -              R$ 70.307,50
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 19/12/2013
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013
Processo nº7551/2013 – Pregão Registro de Preços nº 052/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária:  D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS – ME
Objeto: Eventual aquisição de: Item 03- Calça operacional “unisex” na cor azul royal. Confeccionada em 
tecido 67% algodão, 33% poliéster, gramatura 240, sarja 3x1, elástico na volta toda, com cordão de amarrar, 
com 2 faixas refletivas 2,5 cm distantes uma da outra com a primeira de cima para baixo localizada 5 cm do 
joelho, fixadas com 2 costuras em cada borda. Conforme tabela em anexo em centímetros com tolerância 
de 0,5 cm, sendo:150 un. Tamanho P, 350 un. Tamanho M, 500 un. Tamanho G, 350 un. Tamanho GG e 090 
un. Tamanho EGG, marca Styllus, valor unitário R$ 47,00, totalizando R$ 67.680,00; Item 06- Camiseta 
pólo mangas longas com punho – Área Azul – cor amarelo canário. Confeccionada em malha fria (PV) 
fio 30, em tecido 67% viscose, 33% poliéster, 2 faixas refletivas  de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 
cm na altura no peito e 1 faixa refletiva de 2,5 cm em cada manga. Nas costas acima da faixa refletiva a 
palavra ROTATIVO estampado na cor preta tamanho 7 x 1,5 cm e na frente no bolso o logotipo colorido 
EMDURB tamanho 7x7 cm, logo acima a palavra ROTATIVO tamanho 1,5 cm. Conforme tabela abaixo em 
centímetros, com tolerância de 0,5 cm, sendo: 050 un. Tamanho P, 100 un. Tamanho M, 025 un. Tamanho 
G, 025 un. Tamanho GG, 025 un. Tamanho EGG, marca Styllus, valor unitário R$ 34,20, totalizando R$ 
7.695,00; Item 11- CALÇA OPERACIONAL POLIESTER - AZUL ROYAL - confeccionada em tecido 
100% poliester , com cordão de amarrar, elástico na volta toda, 2 faixas refletivas de 2,5cm distantes 2,5cm 
uma da outra, com a 1ª de cima para baixo localizada a 5 cm do joelho fixadas com duas costuras em cada 
borda. Conforme tabela em anexo, em centímetros com tolerância de 0,5 cm, sendo: 100 un. Tamanho P, 250 
un. Tamanho M, 500 un. Tamanho G, 250 un. Tamanho GG e 100 un. Tamanho EGG, marca Styllus, valor 
unitário R$ 44,00, totalizando R$ 52.800,00; Item 15 Camisa social azul claro – motorista – Confeccionada 
em tecido 67% algodão, 33% poliester, gramatura 190 g/m2, sarja 2x1, com 1 bolso de 13 cm de largura 
x 12 cm de altura. Na frente lado esquerdo, com logotipo EMDURB colorido estampado no bolso no 
tamanho 7 x 7 cm e ainda no bolso acima do logotipo deve ser fixado velcro em toda extensão do bolso, para 

colocação de nome e tipo sanguineo do usuário. Conforme tabela abaixo em centímetros, com tolerância de 
0,5 cm, sendo: 050 un. Tamanho P, 150 un. Tamanho M, 200 un. Tamanho G, 100 un. Tamanho GG, 050 
un. Tamanho EGG, marca Styllus, valor unitário R$ 40,00, totalizando R$ 22.000,00
VALOR TOTAL                -                   R$ 150.175,00
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 23/12/2013
Bauru, 25 de Março de 2014.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2013
Processo nº 7551/2013 – Pregão Registro de Preços nº 052/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária:  UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA. ME
Objeto: Eventual fornecimento de uniformes destinados a atender a EMDURB, conforme especificação 
abaixo descrita:
01- Avental operacional manga longa sem punho na cor amarelo canário. Na frente 2 (dois) bolsos inferiores 
de 13 cm de largura x 12  cm de comprimento e 1 (um) bolso superior no lado esquerdo de 13 x 12 cm com o 
logotipo EMDURB colorido, estampado no tamanho 7 x 7 cm. Nas costas a palavra TRÂNSITO estampada 
em letras pretas tamanho 7 x 1,5 cm. Confeccionado em tecido 67% algodão, 33% poliéster, gramatura 
190, sarja 2x1, 2 (duas) faixas refletivas 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm na altura do peito e 1 (uma) 
faixa de 2,5 cm em cada manga, fixadas com 2 (duas) costuras em cada borda.  Conforme tabela abaixo em 
centímetros,com tolerância de 0,5 cm, sendo: 010 un. Tamanho P, 060 un. Tamanho M, 070 un. Tamanho 
G, 050 un. Tamanho GG e 010 un. Tamanho EGG, marca Votuporanga Uniformes, valor unitário R$ 47,00, 
totalizando R$ 9.400,00; 04- Camiseta operacional manga longa com punho, na cor laranja. Confeccionada 
em malha fria (PV) fio 30, em tecido 67% viscose, 33% poliester, decote “V”. Na frente a impressão do 
logotipo EMDURB colorido estampado no tamanho 7 x 7 cm no lado esquerdo parte superior. Nas costas a 
palavra EMDURB estampada com letras pretas no tamanho 7 x 1,5 cm. Na altura do peito 2 faixas refletivas 
de 2,5 cm distantes uma da outra 2,5 cm e 1 faixa refletiva de 2,5 cm fixada 5 cm abaixo do cotovelo, fixadas 
com 2 costuras em cada borda. Conforme tabela abaixo em centímetros, com tolerância de 0,5 cm, sendo: 
300 un. Tamanho P, 600 un. Tamanho M, 800 un. Tamanho G, 600 un. Tamanho GG e 100 un. Tamanho 
EGG, marca Votupo-ranga Uniformes, valor unitário R$ 28,00, totalizando R$ 67.200,00; 05- Camiseta 
operacional manga curta na cor branca. Confeccionada em malha de algodão fio 30, gola “careca”, com a 
gola e as mangas na cor vermelho queimado. Na frente com o logotipo colorido EMDURB estampado na 
frente lado esquerdo no tamanho 7x7 cm. Nas costas o logotipo colorido EMDURB estampado no tamanho 
15x15 cm e abaixo a palavra EDUCAÇÃO no tamanho 7 x 1,5 cm na cor azul do logotipo. Conforme 
tabela abaixo em centímetros, com tolerância de 0,5 cm, sendo: 006 un. Tamanho P, 006 un. Tamanho 
G, marca Votuporanga Uniformes, valor unitário R$ 23,00, totalizando R$ 276,00; 18- Camisa social 
feminino, manga curta, na cor branca. Confeccionada em tecido 67% algodão, 33% poliester, gramatura 
190 g/m2, sarja 2x1, com 2 bolsos 13x12 cm frontais, sendo o bolso esquerdo estampado tamanho 7x7 cm 
o logotipo EMDURB colorido. Na manga esquerda deverá ser estampado  a palavra AMBULATÒRIO. 
em centímetros,com tolerância de 0,5 cm:, sendo: 004 un. Tamanho G, marca Votuporanga Uniformes, 
valor unitário R$ 38,00, totalizando R$ 152,00; 19- Calça “feminino” cor branca. Confeccionada em tecido 
67% poliester, 33% algodão, gramatura 230 g/m2, sarja 2x1, ziper de nylon, 2 bolsos faca na frente, 2 
bolsos embutidos atrás, com passador e elástico na cintura traseira, botão de casa no cós, com costura 
travetada entre as pernas. Conforme tabela abaixo em centímetros, com 05, cm de tolerância, sendo: 004 
un. Tamanho M, marca Votuporanga Uniformes, valor unitário R$ 40,00, totalizando R$ 160,00; 25- Boné 
tipo Militar GOT – Boné tipo militar com regulagem para ajuste, com 67% de poliester e 33% de algodão, 
na cor cinza escuro com friso na aba na cor azul celeste (azul claro), com estampa na frente logotipo GOT 
e nas laterais a palavra TRÂNSITO,  sendo 100 un. Tamanho único, marca Votuporanga Uniformes, valor 
unitário R$ 24,00, totalizando R$ 2.400,00; 26- Boné tipo Militar Área Azul – Boné tipo militar com 
regulagem para ajuste, com 67% de poliester e 33% de algodão, na cor amarelo canário com friso na aba 
na cor  cinza escuro, com estampa na frente logotipo EMDURB tamanho 7x7 cm colorido e nas laterais 
o palavra ROTATIVO, sendo 100 un. Tamanho único, marca Votuporanga Uniformes, valor unitário R$ 
24,00, totalizando R$ 2.400,00; 27- Boné tipo “Árabe” cor amarelo canário, com CA, sendo: 100 un. 
Tamanho único, marca Votuporanga Uniformes, valor unitário R$ 25,00, totalizando R$ 2.500,00; 28- Boné 
tipo “Árabe” cor azul royal, com CA., sendo: 800 un. Tamanho único, marca Votuporanga Uniformes, valor 
unitário R$ 25,00, totalizando R$ 20.000,00
VALOR TOTAL        -              R$ 104.488,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento:  30 (dias) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 23/12/2013
Bauru, 25 de Março de 2014
Presidente da EMDURB.
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 01/2014 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU - FUNPREV, através da Comissão de Concurso Público, constituída nos termos do art. 3º, 
do Decreto Municipal nº 7.316/95, através da Portaria nº 221/2013 e, ainda, por determinação do Senhor 
Presidente da FUNPREV, Gilson Gimenes Campos, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da 
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, bem como, 
observando as regras contidas nos Decretos Municipais nº 7.316/95 e 11.045/09, e demais regulamentos 
pertinentes, realizará Concurso Público de Provas, regido de acordo com as Instruções Especiais, que faz 
parte integrante deste Edital, para o provimento de 02 (dois) Cargos Públicos Efetivos vagos de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, descrito 
no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pela Lei Municipal nº 4.830/02 e alterações posteriores, pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei 
Municipal nº 6.006/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O presente concurso realizar-se-á, obedecidas as normas contidas neste Edital e sob a responsabilidade 
da Comissão Examinadora, constituída nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal nº 7.316/95, através 
da Portaria nº 221/2013, composta, inicialmente, por: André Luiz Ribeiro Bicudo (Professor – CTI/
UNESP); Michele Lazzarini Martins Hidalgo; Tamiris Carolina Cardoso e sob a coordenação de 
Roberta Natali de Moraes.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas ora existentes e as que vierem a surgir, relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
3. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), à Lei Municipal 
nº 4.830/02 e alterações posteriores, pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei Municipal nº 6.006/10 
e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
4. Os candidatos aos cargos do presente Concurso Público ficarão sujeitos à jornada básica de trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
6. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva, que se realizará neste Município, serão 
divulgados nos Editais de Convocação a serem publicados oportunamente no Diário Oficial do Município 
de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  
e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
7. A descrição das atribuições básicas do cargo consta no Anexo I deste Edital. 
8. O conteúdo programático consta no Anexo II deste Edital. 
9. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vagas Escolaridade/
Pré- requisito Vencimentos1 Benefícios2

Jornada 
de 

Trabalho

Valor de 
inscrição

Agente 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 
Auxiliar de 

Administração

02 Ensino Médio 
Completo R$ 999,84

(a)
R$ 265,00

+
(b)

R$ 198,00

40 horas 
semanais R$ 30,00

  
1. Vencimentos: Referência “C1” da Grade Salarial dos Agentes do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários da FUNPREV (Lei Municipal nº 6.006/10 e ulteriores alterações).
2. Benefícios: (a) Vale Alimentação no valor de R$ 265,00/mês; (b) Vale Refeição no valor de face, 

atualmente, de R$ 9,00/dia, totalizando 22 vales/mês = R$ 198,00/mês; (c) Plano de saúde (desconto 
de 4% dos vencimentos brutos); (d) Vale transporte.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição 
Federal de 1988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 
86.715/81; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Certificado ou 
Declaração de Conclusão Ensino Médio, devendo estes serem emitidos por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente homologado no órgão competente) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, e não apresentar 
deficiência que o incapacite para o exercício do cargo, o que deverá ser averiguado no exame 
médico pré-admissional; 
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional 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.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente  
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nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09; 
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal; 
j) conhecer e estar de acordo com as instruções do Concurso.

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios.

2.1. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação própria, eliminará 
o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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

1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso.
1.2. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a maior ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, salvo aqueles previstos na legislação municipal.
1.3. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o concurso público não se realizar.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas de forma exclusivamente 
PRESENCIAL, em dias úteis, no período de 06 de março de 2014 (quinta-feira) a 26 de março de 
2014 (quarta-feira), das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min (horário de Brasília/DF), na 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV, localizada na Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, Bauru/SP, CEP 17014-
037, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1. Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição 
SOMENTE DURANTE O PERÍODO INDICADO NO ITEM 2 DESTE CAPÍTULO, 
através de Depósito Bancário Identificado (identificação através do CPF), no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância não restituível sob qualquer hipótese, que deverá ser efetuado 
em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica Federal (CEF) – Banco nº 104, 
na Conta nº 6000066-0, Agência nº 0290, em nome da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV. 
OBSERVAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS. Não serão aceitos 
depósitos em cheque, nem depósitos efetuados nos terminais eletrônicos (envelopes), nem 
em Casas Lotéricas, nem por via postal, fac-símile (fax), 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 indeferida e 
cancelada.

2.1.1. NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS INTEMPESTIVOS, SENDO 
ESTES CONSIDERADOS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTES DO INÍCIO 
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E/OU DEPOIS DO ÚLTIMO DIA DE 
INSCRIÇÃO.
2.1.2. Na hipótese disposta no item 7, do Capítulo VII, serão aceitas inscrições e os 
respectivos depósitos do valor até o 5º (quinto) dia útil após a data da publicação 
do indeferimento do pedido de isenção, salvo se o candidato interpor recurso, 
quando então, o prazo mencionado neste item será contado da publicação do 
resultado do recurso.

2.2. Inscrição de forma presencial: O candidato deverá dirigir-se à FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 
– FUNPREV, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período e horário designados 
para inscrições (vide Item 2), para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição. 
2.3. Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer ao endereço indicado e no 
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo para providenciar a Efetivação de sua inscrição, 
devendo para tanto apresentar a seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade RG (original e cópia simples);
b) CPF (original e cópia simples);
c) Formulário de Inscrição devidamente preenchido nos termos indicados no Item 2.2 deste 
Capítulo;
d) Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme 

instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo (original e cópia simples).
2.4. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação nos termos indicados 
neste capítulo. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito à restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de 
Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador devidamente constituído 
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição:

a) O Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (que será assinado pelo procurador, 
não necessitando de reconhecimento de firma);
b) O Instrumento de Mandato - procuração simples, não necessitando de reconhecimento de 
firma do mandante (modelo sugerido no Anexo III);
c) Cédula de Identidade RG e CPF do Procurador (original e cópia simples);
d) Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição 
(vide Item 2.1 deste Capítulo; original e cópia simples);
e) cópias simples e legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa.
3.1. Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na 
Efetivação da Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo 
preenchimento e informações prestadas ao cadastro, arcando os mesmos com eventuais erros. 

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de 
Inscrição, sendo este efetuado exclusivamente na forma presencial. 

4.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, reservando-se à FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher o documento oficial de forma completa e correta, 
e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos, e/ou omitir fato relevante sobre sua vida atual ou 
pregressa.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de necessidades especiais 
nos termos indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização da 
prova, deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido. 

1.1. A condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico (modelo 
Anexo IV), onde conste a Classificação Internacional da 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 deste Capítulo, não terá a sua prova preparada ou as condições especiais 
providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado por parte da Comissão de Concurso designada no Capítulo I, item 1,  da FUNDAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV.
1.4. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso a Presidência da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, 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 de Bauru.
1.5. O candidato com necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo VI – Das 
Inscrições para candidatos portadores de deficiência.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito 
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras. 
2. O número de vagas abertas para o presente concurso é insuficiente para o atendimento do percentual 
disposto no artigo 1º da Lei Municipal 5.215/04. 
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, sem prejuízo de outros preceitos legais ou jurisprudenciais a serem analisados, 
caso a caso, pela Comissão de Concurso. 
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
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5. O candidato com deficiência deverá declarar, no ato de inscrição, tal condição, especificando-a no 
Formulário de Inscrição preenchido presencialmente nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.2. 

5.1. Para efetivar sua inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato 
com deficiência deverá apresentar Laudo Médico legível (original, com assinatura autêntica, ou 
cópia autenticada; de preferência digitado e impresso em papel timbrado do médico emissor) 
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, bem como a provável 
causa de deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando 
também, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de Cargo 
conforme Anexo IV. 

6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99 deverão 
ser requeridos por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de 
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3. 
7. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Capítulo 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição. 
8. O candidato com deficiência aprovado no Concurso Público regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por médico 
perito da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, objetivando verificar se a deficiência 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 de referida norma, 
observadas as seguintes disposições: 

8.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
8.2. 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 8. 

9. O candidato com deficiência que não comparecer para avaliação tratada no Item 8 deste Capítulo, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis. 
10. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame. 
11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
12. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde (benefício previdenciário auxílio doença) ou aposentadoria 
por invalidez.
13. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso à Presidência 
da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU – FUNPREV, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99 alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos 
do recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente (2014), 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, ficando 
o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
teor das afirmativas.

2.1. O Modelo de Requerimento para solicitação da Isenção da Taxa de Inscrição deve conter 
a qualificação do candidato, conforme modelo previsto no Anexo V.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitir 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 ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV), juntamente com o Formulário de 
Inscrição devidamente preenchido nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar 
doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru/SP (original 
e cópia).
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.

5.1. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de 
sangue nos termos designados no item 5 deste Capítulo, deverão apresentar a via original de 
seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação pelo agente 
que estiver recebendo as inscrições.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá 
apresentar no ato de Inscrição (Capítulo IV), além dos documentos já indicados no Item 3 do Capítulo 

IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo candidato outorgante, em 
hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP. 
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 ao Presidente 
da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU – FUNPREV, 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 de Bauru.
9. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-se 
normalmente poderá fazê-lo desde que recolha a Taxa de Inscrição e efetive sua inscrição nos termos 
indicados no Capítulo IV.

CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será somente de Provas, com caráter classificatório e 
eliminatório, com valores atribuídos, a seguir:

Prova Objetiva Nº de questões Peso/
questão

Duração 
da Prova

Data Provável de 
Realização

Legislação 25

2 03 (três) 
horas 18/05/2014Língua Portuguesa 10

Informática 10
Matemática 5

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo descrito no Capítulo II será composta de 
uma única fase, de Prova Objetiva nos termos abaixo descritos:

2.1. A Prova Objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, valendo 100 
(cem) pontos, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas cada uma, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, com duração de 03 
(três) horas.
2.2. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 
(dois) pontos a cada questão correta.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. PROVA OBJETIVA

1.1. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva, que se fará neste Município, 
serão divulgados no Edital de Convocação publicado oportunamente no Diário Oficial 
do Município de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_
juridico/diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br 
(acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o 
submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
1.2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local 
e horário constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Município de 
Bauru e no site da FUNPREV. 
1.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário 
Oficial do Município de Bauru e no site da FUNPREV, não podendo alegar desconhecimento 
ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
1.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido, obrigatoriamente de:

a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) Protocolo de Inscrição e Documento Original de Identificação com foto e dentro 
do prazo de validade, conforme o caso: Célula de Identidade (RG), Carteira Nacional 
de Habilitação (expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97), Carteira de Ordem 
ou Conselho de Classe que tenha força de documento de identificação, ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Não serão aceitos protocolos, cópias dos 
documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos 
não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou 
privada.

1.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a 
permitirem com clareza a identificação do candidato.

1.5.1. O candidato que não apresentar o documento conforme item 1.4, letra b deste 
Capítulo, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso.
1.5.2. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para o seu início.

1.6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em 
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nenhuma hipótese, segunda chamada de prova 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.
1.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
1.8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral no dia da Prova 
Objetiva, deverá solicitar, ao fiscal de sala, formulário específico para tal finalidade.

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

1.9. Não haverá prorrogação de tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de 
afastamento de candidato da sala, por qualquer motivo.

1.9.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão 
somente neste caso, a candidata deverá manifestar-se antecipadamente e, no dia e 
horário da aplicação da prova levar um acompanhante adulto (maior de 18 anos), 
que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da 
criança. A candidata nesta condição que não levar um acompanhante, não realizará a 
prova. Excetuada a situação prevista neste item, 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. 
1.9.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 
fiscal, sem a presença do acompanhante responsável pela criança.
1.9.3. Não haverá compensação de tempo de amamentação à duração da prova da 
candidata.
1.9.4. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 
inteira responsabilidade. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de 
prova para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo 
eliminado do certame.

1.10. 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, relógios digitais, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico, 
assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
1.11. Será excluído do concurso público o candidato que:
a) Não comparecer à prova ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial no Diário 

Oficial do Município de Bauru ou site da FUNPREV, seja qual for o motivo alegado;
b) Apresentar-se fora do local, data e/ou horário estabelecidos no edital de Convocação;
c) Ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros verbalmente ou por 

escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para realização da prova ou 
qualquer outro tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

e) Lançar meios ilícitos para a realização da prova;
f) Não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 

aplicação e de correção da prova;
g) Estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da prova;
j) Não apresentar o documento de identificação conforme previsto no item 1.4 deste capítulo;
k) Durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
l) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência;
m) Não obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de acertos sobre a totalidade 

da prova aplicada e/ou zerar em algum componente da prova conforme item 1 do Capítulo 
VIII (Legislação, Língua Portuguesa, Informática e Matemática).

1.12. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
1.13. O candidato somente poderá retirar-se da sala após transcorrida 01 (uma) hora do início 
da aplicação da prova.
1.14. No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá o Cartão de Respostas e 
o Caderno de Questões.

1.14.1. O candidato deverá transcrever as respostas para o Cartão de Respostas, com 
caneta de tinta azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
1.14.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão de Respostas, 
com caneta 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.
1.14.3. O Cartão de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 

candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no 
final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o Caderno de Questões, sendo 
expressamente vedada a retirada do Caderno de Questões do local de prova.
1.14.4. 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.
1.14.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 
à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
1.14.6. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro 
do candidato.
1.14.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo a 
transcrição para o Cartão de Respostas.
1.14.8. Ao término da prova, 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. Em hipótese alguma poderá um único candidato 
permanecer sozinho em sala de prova com o Fiscal.
1.14.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site: http://
www.funprevbauru.com.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo descrito no Capítulo II terá caráter classificatório 
e eliminatório.
2. A nota final corresponderá ao número de acertos do candidato na Prova Objetiva, sendo a mesma 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.

2.1. 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 do 
Capítulo VIII (Legislação, Língua Portuguesa, Informática e Matemática).
2.2. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

3. Os resultados da Prova Objetiva, bem como o resultado final serão publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado pela internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.
br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.
com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o 
submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
4. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao 
órgão realizador, inclusive após o resultado final.
6. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de nota final e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação e as necessidades da FUNPREV, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade.
7. Na hipótese de igualdade de nota serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do 
Idoso (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 número de acertos nas questões de Legislação;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Informática;
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
7.1. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como 
termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município de Bauru 
(modelo Anexo VI).

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 de cada ato publicado no Diário Oficial do Município de Bauru referente ao 
Concurso Público regulado neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados e no 
prazo legal. 
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. 
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4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues 
pelo candidato ou por seu procurador na seção de Atendimento e Protocolo da FUNPREV. Não serão 
aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e internet ou por qualquer outro meio que não 
esteja especificado neste Edital.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o recorrente. 
6. Os recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato. 
7. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser 
acessado pela internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  
e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”). 

7.1. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
7.2. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos constantes na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. 

8. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.

8.1. Serão liminarmente 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.

9. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópias de sua prova junto à Divisão 
Administrativa da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seu 
gabarito, desde que às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV e publicado 
no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado pela internet, no site: http://www.
bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.
funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, 
após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através de ato da Divisão Administrativa após autorização da Presidência da 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV a ser publicada no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado 
pela internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx), que 
estabelecerá data, horário e local para apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) Não tomar posse dentro do prazo legal;
c) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 
– FUNPREV;
d) recusar a nomeação (será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em Termo de 
Desistência);
e) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
3.1. O candidato que vier a ser aprovado, nomeado e empossado, estará sujeito ao cumprimento 
de estágio probatório nos 03 (três) primeiros anos de exercício efetivo do cargo, podendo vir 
a ser demitido, caso venha a ser apurada falta grave ou desempenho insatisfatório, através de 
procedimento administrativo.

4. A nomeação e posse do candidato ficarão condicionadas:
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para 
investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários. A não apresentação 
de qualquer um dos documentos exigidos sujeitará a eliminação do candidato;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para exame médico pré-admissional com avaliação de sua saúde física e 
mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro;
g) a declaração, com firma reconhecida, de que não exerce, na data da posse, outro cargo ou 
função pública, sob pena de acúmulo ilícito, passível de processos administrativo disciplinar e 
penal, sem prejuízo de eventuais ações civis.
4.1. Os exames/laudos médicos e laboratoriais solicitados para a avaliação pré-admissional 
deverão ser realizados às expensas dos candidatos.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não 
poderá alegar desconhecimento.
2. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação da prova, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
3. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, de acordo com a necessidade da 
FUNPREV.
4. A FUNPREV não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação 
conforme a sua necessidade e conveniência.
5. A aprovação e classificação no Concurso, bem como na Inspeção Médica Oficial, geram para o candidato 
apenas expectativa de direito à nomeação.
6. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru 
(que poderá ser acessado pela internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/
diariooficial.aspx) e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo 
da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”), 
não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
7. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões, relativos à habilitação, classificação 
ou nota dos candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 221/2013.

ANEXO I
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS –

 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO
Sumária:
Auxiliar na organização e no controle administrativo.
Prestar serviços de atendimento ao público.
Detalhada:
01- Elaborar ofícios, memorandos, relatórios, etc.
02- Imprimir e xerocar documentos.
03- Realizar trabalhos de digitação.
04- Conferir e organizar documentos.
05- Verificar documentos de acordo com as normas da Fundação.
06- Enviar documentos para protocolo.
07- Controlar entrada e saída de documentos.
08- Oferecer apoio logístico à retirada, devolução e andamento de processos.
09- Fazer controle mensal de frequência dos funcionários.
10- Informar e conferir dados sobre os funcionários para a folha de pagamento.
11- Fazer controle estatístico da demanda atendida pela Divisão ou setor, relacionando os dados com o tipo 
de serviço prestado a população.
12- Verificar atestados médicos dos funcionários, realizando o controle de faltas, afastamentos e licenças.
13- Realizar cadastros e preencher formulários, realizando o controle dos documentos.
14- Arquivar documentos, incluindo construção e organização de arquivos eletrônicos.
15- Responder pela organização do local de trabalho.
16- Providenciar e localizar documentos, quando solicitados.
17- Separar os documentos solicitados para encaminhá-los para outros órgãos.
18- Inserir atualização de dados nos cadastros informatizados da FUNPREV.
19- Organizar a pasta dos funcionários e a sua documentação referente à contratação, exoneração, férias, 
afastamentos, etc.
20- Prestar informações sobre o setor a qual pertence.
21- Realizar pesquisas de preços antes de efetuar as compras.
22- Solicitar materiais necessários ao setor.
23- Controlar a utilização dos materiais.
24- Atender telefone.



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 25 DE MARÇO DE 2.014

25- Atender as pessoas na recepção.
26- Prestar informações a servidores da FUNPREV referentes a solicitações de licença, licença prêmio, 
férias, aposentadoria, etc.
27- Solicitar documentação do servidor, regularizando sua situação.
28- Procurar nos arquivos documentos solicitados por servidores ou pela população atendida.
29- Fazer o encaminhamento das pessoas ou de documentos aos locais solicitados.
30- Receber, transmitir e enviar informações pelo correio comum e eletrônico.
31- Realizar, organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de pessoas nos serviços públicos prestados 
à população (PMB, DAE, CMB, etc.).
32- Auxiliar na organização e programação de eventos oficiais para a população.
33- Auxiliar na administração de verba (adiantamento, material de consumo e serviços de terceiros).

- Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.
Escolaridade: Ensino Médio completo.
Conhecimentos: Básico de Informática
Habilidades: Habilidade verbal e escrita, organização, atenção concentrada, coordenação viso-motora.
Responsabilidade geral: Zelar pelo funcionamento adequado do setor, atendendo funcionários e público 
em geral.
Nível hierárquico: Subordinado ao chefe da Divisão a qual pertencer.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROGRAMA

LEGISLAÇÃO:
1. Lei Municipal nº 4.830/2002. 
2. Resolução nº 09/2004 – Regimento Interno da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.
3. Lei Orgânica do Município de Bauru;
4. Lei Municipal nº 3.781/1994 – Direitos de Petição e sobre o regime disciplinar;
5. Lei Municipal nº 1.574/1971 – Estatuto do Servidor Público Municipal.
 - Disponível no site: http:www.funprevbauru.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos;
2. Relações de sinonímia, antonímia e paronímia;
3. Sentido denotativo e conotativo das palavras;
4. Sintaxe de concordância (nominal e verbal);
5. Ortografia (anterior ao Decreto nº 6.583, de 29/09/2008), pontuação e acentuação;
6. Morfologia (classes gramaticais e suas flexões).

INFORMÁTICA:
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7  – Conceitos, organização e manipulação de pastas e diretórios 
– arquivos – atalhos – área de trabalho e de transferência –´programas e aplicativos bases do Windows.
2. Editor de Textos Microsoft Word 2007/2010 – edição e formatação de textos – recursos de parágrafos – 
utilização de estilos – cabeçalhos e rodapés – numeração de páginas – fontes, colunas e marcadores.
3. Planilha de Cálculos Microsoft Excel 2007/2010 – estrutura da planilha de cálculos – conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas/abas de planilha – utilização e criação de fórmulas – utilização de funções 
do Excel – tabelas e gráficos.
4. Editor de Apresentações/Slides Microsoft Power Point 2007/2010 – área de trabalho, criação e edição de 
apresentações com o Power Point – recursos de formatação, transição e animações nos slides – inserção de 
gráficos – utilização do recurso Slide Meste.
5. Conceitos de Internet: navegadores, e-mail e ferramentas de busca.

MATEMÁTICA:
1. Números reais: Adição, subtração, multiplicação e divisão;
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
3. Sistema legal de medidas;
4. Médias Aritmética e Ponderada;
5. Razões e proporções;
6. Regras de três simples e compostas;
7. Porcentagem;
8. Equações de 1º e 2º graus;
9. Progressão Aritmética;
10. Noções de probabilidade e estatística.

BIBLIOGRAFIA: A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 

bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de formação, conforme 
programa acima.

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 –
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Eu,__________________________________________________________________________________ 
portador(a) do R.G.  nº_______________________, CPF nº ____________________________
nomeio o(a) Sr(a) ______________________________________________
_____________________________ portador(a) do R.G. nº ________________________, CPF nº 
_____________________________ meu procurador (a), dando plenos poderes para que possa protocolar 
documentos ou recursos conforme o disposto nos itens do Edital do Concurso Público n°01/2014, para 
preenchimento de vaga de Auxiliar de Administração da FUNPREV - BAURU.

_____________, _____ de _____________ de ________.
(Local) (dia) (mês) (ano)

Assinatura do Outorgante                                   Assinatura do Outorgado

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 ______________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº 3.298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto nº 5.296, 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): 
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 
60° 
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 
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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.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1529
De 06 de março de 2014

Dá denominação de PROF. DR. 
DILTOR VLADIMIR ARAUJO 
OPROMOLLA 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 PROF. DR. DILTOR VLADIMIR ARAUJO 
OPROMOLLA, a via pública sem denominação oficial, localizada no loteamento 
denominado Parque Santa Terezinha, que tem início na Rua Silvio de Araujo 
Fernandes, quarteirão 06, e término na Rua Albino Malaquini.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 06 de março de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

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

Projeto de iniciativa da Vereadora
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

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:_________________________________________
Telefone:_____________________________________________________
Assinatura e carimbo: __________________________________________

ANEXO V
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO –

DOAÇÃO DE SANGUE
À Comissão de Concurso para o cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços –AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO
__________________________________________________________________________________
__________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV, com o número de inscrição _____________________________, 
portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ________________________________, 
solicito Isenção da Taxa de Inscrição conforme comprovante de DOAÇÃO DE SANGUE em anexo, em 
conformidade com o CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital nº 01/2014.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO À COMISSÃO EXAMINADORA

Concurso Público: Agente em Gestão Administrativa e Serviços –
 Auxiliar de Administração

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 01/2014, promovido pela Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, 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 2014. 

_________________________________
(Assinatura do Candidato)

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VII
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Sujeito a alterações que serão publicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis no Diário 
Oficial de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.
aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o 
menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).

DATA PREVISTA EVENTO
04/02/2014 1ª Publicação do edital no Diário Oficial de Bauru (D.O.B.)
06/02/2014 2ª Publicação do edital no D.O.B.
08/02/2014 3ª Publicação do edital no D.O.B.
06/03/2014 Início das inscrições
26/03/2014 Término das inscrições

01/04/2014 Data da publicação do deferimento/indeferimento das inscrições

08/04/2014 Prazo fatal para interposição de eventuais recursos em relação ao deferimento/
indeferimento das inscrições

12/04/2014 Data da publicação do deferimento/indeferimento dos recursos interpostos 
referentes as inscrições

14/04, 15/04, 16/04, 
17/04 e 22/04/2014

Período para inscrições, com recolhimento da taxa, dos candidatos que 
solicitaram isenção da taxa de inscrição e tiveram os recursos indeferidos

29/04/2014 Data prevista para a divulgação da data, do local e do horário de realização 
da Prova Objetiva

18/05/2014 Data prevista para a realização da Prova Objetiva
20/05/2014 Data prevista para a divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

27/05/2014 Data fatal para interposição de eventuais recursos a respeito do gabarito 
preliminar

05/06/2014 Data prevista para divulgação do gabarito oficial 

EM ABERTO Data prevista para publicação da classificação final dos candidatos no 
concurso

EM ABERTO Data prevista para homologação do concurso


