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LEIS MUNICIPAIS
LEI N° 6.960, DE 29 DE AGOSTO DE 2.017

P. 11.138/14 Autoriza o Poder Executivo a dar em dação em pagamento imóvel de propriedade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU para pagamento de indenização por apossamento administrativo.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a dar em dação em pagamento os imóveis abaixo 

descritos:
a) Setor 4, Quadra 1674, Lote 30 – Chácara Estrela
“Imóvel correspondente à parte da gleba de terreno destacada da antiga Fazenda das 
Flores, correspondente ao atual lugar denominado Chácara Estrela, nesta cidade de 
Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 04, 
cravado na divisa da Área A, propriedade de Agro Imobiliária Reis S/A (Matrícula 
nº 98.583) com a divisa da Fazenda das Flores – Gleba F de propriedade do Espólio 
de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.161); daí segue com rumo de 67º31’00” NE à 
distância de 84,630 metros até encontrar o marco nº 05, confrontando do marco nº 04 
ao marco nº 05 com a Área A de propriedade de Agro Imobiliária Reis S/A (Matrícula 
nº 98.583); daí deflete à direita e segue com rumo de 23º56’19” SE à distância de 
96,00 metros até encontrar o marco nº 06, daí segue em curva à esquerda com raio 
de 886,160 metros e desenvolvimento de 301,099 metros até encontrar o marco 4G, 
confrontando do marco nº 05 ao marco nº 4G com a Chácara Estrela propriedade do 
Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.160), daí segue em curva à direita com raio 
de 15.711,002 metros e desenvolvimento de 7,266 metros até encontrar o marco nº 
4F; daí segue em curva à direita com raio de 763,955 metros e desenvolvimento de 
69,281 metros até encontrar o marco nº 4E, daí segue em curva à direita com raio de 
769,025 metros e desenvolvimento de 124,327 metros até encontrar o marco 4D, daí 
segue em curva à direita com raio de 1.012,979 metros e desenvolvimento de 63,240 
metros até encontrar o marco nº 4C; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
42º04’054” NW à distância de 85,277 metros até encontrar o marco nº 4B, daí deflete 
à direita e segue em linha reta com rumo de 42º04’54” NW à distância de 47,209 
meros até encontrar o marco nº 4A, confrontando do marco 4G ao marco 4A com a 
Fazenda das Flores, propriedade do Município de Bauru (Matrícula nº 79.158), daí 
deflete à direita e segue com rumo de 26º02’26” NW à distância de 21,382 metros 
até encontrar o marco nº 04, ponto inicial da presente descrição, confrontando do 
marco 4A ao marco 04 com a área remanescente da Gleba F, propriedade do Espólio 
de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.161) encerrando uma ára de 15.094,877 metros 
quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU, conforme Matrícula nº 79.158 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos de Bauru, caracterizada pelo desenho SP nº 5823 e avaliado em R$ 
2.332.256,15 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis 
reais e quinze centavos).
b) Setor 4, Quadra 1674, Lote 29 – Chácara Estrela
“Imóvel correspondente à parte da gleba de terreno destacada da antiga Fazenda das 
Flores, correspondente ao atual lugar denominado Chácara Estrela, nesta cidade de 
Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 1A, 
cravado na divisa da Área A, propriedade de Yasuku Ogusko e outros com a divisa 
da Fazenda das Flores de propriedade do Município de Bauru (Matrícula nº 79.158) 
daí segue com rumo de 87º02’13” SW à distância de 22,403 metros até encontrar  o 
marco nº 1, confrontando do marco nº 1A ao marco nº 1 com propriedade de Yasuko 
Ogusko e outros, daí deflete à direita e segue com rumo de 51º25’40” NW à distância 
de 61,540 metros até encontrar o marco nº 2, daí segue em curva à direita com raio 

de 1.035,820 metros e desenvolvimento de 182,764 metros até encontrar o marco 
1V, confrontando do marco nº 1 ao marco nº 1V com a área remanescente da gleba 
F de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 69.161), daí segue em 
curva à direita com raio de 1.675,515 metros e desenvolvimento de 61,614 metros 
até encontrar o marco nº 1D, daí segue em curva à esquerda com raio de 1.734,300 
metros e desenvolvimento de 70,725 metros até encontrar o marco nº 1C, daí segue 
em curva à esquerda com raio de 1.519,400 metros e desenvolvimento de 69,926 
metros, até encontrar o marco nº 1B, daí segue em curva à esquerda com raio de 
4.363,152 metros e desenvolvimento de 57,611 metros, até encontrar o marco nº 
1A, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco nº 1V, ao marco 
1A com a Fazenda das Flores de propriedade do Município de Bauru (Matrícula nº 
79.158), encerrando uma área de 2.256,187 metros quadrados.” Referido imóvel 
consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme Matrícula 
nº 79.158 do 2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizada 
pelo desenho SP nº 5823 e avaliado em R$ 348.595,49 (trezentos e quarenta e oito 
mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Art. 2º Os imóveis acima descritos serão dados em substituição ao pagamento da 
indenização por apossamento administrativo de uma área de 15.892,781 m², oriundas 
das Matrículas nº 79.161; 78.108 e 78.105, do 2° O.R.I, onde constam pertencer ao 
Espólio de Adir dos Reis, assim descritas:
a) Setor 4, Quadra 1674, Lote 25 Chácara das Flores
“Imóvel correspondente à parte da gleba de terreno destacada da antiga Fazenda 
das Flores, correspondente ao atual lugar denominado Chácara da Flores, designada 
Gleba B, nesta cidade de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se 
inicia no marco nº 3B, cravado na divisa da Gleba E de propriedade do Espólio de 
Adir do Reis (Matrícula nº 78.108), com a divisa com a Gleba B, de propriedade do 
Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 78.105) daí segue com rumo de 67º31’00”NE 
à distância de 61,120 metros até encontrar o marco nº 3A confrontando do marco 
nº 3B ao marco nº 3A com a Gleba E, do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 
78.108), daí deflete à esquerda e segue com rumo de 37º38’29” NW à distância de 
21,841 metros até encontrar o marco nº 34A confrontando do marco nº 3A ao marco 
nº 34A com a área remanescente 2 da Gleba B de propriedade do Espólio de Adir dos 
Reis (Matrícula nº 78.105), daí deflete à esquerda e segue com rumo de 67º31’00” 
SW à distância de 61,113 metros até encontrar o marco nº 34B confrontando do 
marco nº 34A ao marco 34B com a área 5 de propriedade de Agro Imobiliária Reis 
Ltda (Matrícula nº 98.582), daí deflete à esquerda e segue com rumo de 37º37’29” 
SE à distância de 21,840 metros até encontrar o marco nº 3B ponto inicial da presente 
descrição, confrontando do marco nº 34B ao marco 3B com a área remanescente 
1 da Gleba B, de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 78.105), 
encerrando uma área de 1.288,431 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer ao Espólio de ADIR DOS REIS, conforme Matrícula nº 78.105 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizada pelo desenho SP 
nº 5823 e avaliado em R$ 199.070.93 (cento e noventa e nove mil, setenta reais e 
noventa e três centavos).
b) Setor 4, Quadra 1674, Lote 22 Chácara Estrela
“Imóvel correspondente à parte da gleba de terreno destacada da antiga Fazenda das 
Flores, correspondente ao atual lugar denominado Chácara Estrela, nesta cidade de 
Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 4A, 
cravado na divisa da Gleba F de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula 
nº 79.161) com a divisa da propriedade do Município de Bauru (Matrícula nº 79.158), 
daí segue com rumo de 42º04’54” NW à distância de 22,653 metros até encontrar o 
marco nº 13V, confrontando do marco nº 4A ao marco nº 13V com parte remanescente 
1 da Gleba F, de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.161), daí 
deflete à esquerda e segue com rumo de 67º31’00” SW à distância de 37,098 metros 
até encontrar o marco nº 14V, daí deflete à esquerda e segue com rumo de 17º24’57” 
SE à distância de 73,038 metros até encontrar o marco nº 8V, confrontando do 
marco nº 13V ao marco nº 8V com parte da Gleba E de propriedade do Espólio de 
Adir dos Reis (Matrícula nº 78.108), daí segue em curva à esquerda com raio de 
24.876,543 metros e desenvolvimento de 2,790 metros até encontrar o marco nº 7V, 
daí segue em curva à esquerda com raio de 24.887,420 metros e desenvolvimento 
de 0,337 metros até encontrar o marco 6V, daí segue em curva à direita com raio de 
151.663,128 metros e desenvolvimento de 104,516 metros até encontrar o marco nº 
5V, daí segue em curva à esquerda com raio de 2.350,476 metros e desenvolvimento 
de 86,082 metros até encontrar o marco 4V, daí segue em curva à esquerda com raio 
de 1.225,159 metros e desenvolvimento de 68,661 metros até encontrar o marco nº 
3V, daí segue em curva à esquerda com raio de 1.608,587 metros e desenvolvimento 
de 69,832 metros até encontrar o marco nº 2V, daí segue em curva à esquerda com 
raio de 1.675,515 metros e desenvolvimento de 8,982 metros até encontrar o marco 
nº 1V, confrontando do marco nº 8V ao marco nº 1V com a área remanescente 1 
da Gleba F de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.161) daí 
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segue em curva à esquerda com raio de 1.035,820 metros e desenvolvimento de 
294,433 metros até encontrar o marco nº 3, daí deflete à direita e segue com rumo 
de 26º02’13” NW à distância de 87,059 metros até encontrar o marco nº 4A ponto 
inicial da presente descrição, confrontando do marco nº 1V ao marco nº 4A com a 
Fazenda das Flores, terreno de propriedade do Município de Bauru (Matrícula nº 
79.158) encerrando uma área de 11.144,220 metros quadrados.” Referido imóvel 
consta pertencer ao Espólio de ADIR DOS REIS conforme Matrícula nº 79.161 do 
2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizada pelo desenho 
SP nº 5823 e avaliado em R$ 1.721.854,09 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos).
c) Setor 4, Quadra 1674, Lote 27 Chácara Estrela
“Imóvel correspondente à parte da gleba de terras localizada na Fazenda Flores, 
no lugar denominado Chácara das Flores, designada como Gleba E, nesta cidade 
de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: O perímetro se inicia no marco nº 
13V, cravado na divisa da Fazenda Flores - Gleba E de propriedade do Espólio 
de Adir dos Reis (Matrícula nº 78.108) com a divisa da Fazenda Flores - Gleba F 
de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 79.161), daí segue com 
rumo de 42º04’54” NW à distância de 15,390 metros até encontrar o marco nº 
12V, daí segue em curva à direita com raio de 295,00 metros e desenvolvimento 
de 22,948 metros até encontrar o marco nº 11V, daí deflete à direita e segue com 
rumo de 37º37’29” NW à distância de 4,302 metros até encontrar o marco nº 3A, 
confrontando do marco nº 13V ao marco nº 3A com a área remanescente 2 da Gleba 
E de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 78.108), daí deflete 
à esquerda e segue com rumo de 67º31’00” SW à distância de 61,108 metros até 
encontrar o marco nº 3B, confrontando do marco nº 3A ao marco nº 3B com parte 
da Gleba B de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 78.105), daí 
segue em curva à esquerda com raio de 30.018,424 metros e desenvolvimento de 
6,988 metros até encontrar o marco nº 10V, daí segue em curva à direita com raio 
de 30.018,411 metros e desenvolvimento de 31.635 metros até encontrar o marco nº 
9V, daí segue em curva à direita com raio de 24.876,444 metros e desenvolvimento 
de 78,785 metros até encontrar o marco nº 8V, confrontando do marco 3B ao marco 
8V com área remanescente 1 da gleba E de propriedade do Espólio de Adir dos Reis 
(Matrícula nº 78.108) daí deflete à esquerda e segue com rumo de 17º24’57” NW à 
distância de 73,038 metros até encontrar o marco nº 14V, daí deflete à direita e segue 
com rumo de 67º28’52” NE, à distância de 37,090 metros até encontrar o marco nº 
13V, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco nº 8V ao marco nº 
13V com parte da Gleba F de propriedade do Espólio de Adir dos Reis (Matrícula nº 
79.161), encerrando uma área de 3.460,130 metros quadrados.” Referido imóvel 
consta pertencer ao Espólio de ADIR DOS REIS conforme Matrícula nº 78.108 do 
2º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizada pelo desenho 
SP nº 5823 e avaliado em R$ 534.612,47 (quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos 
e doze reais e quarenta e sete centavos).

Art. 3º As áreas descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 2º ficam afetadas como bem de 
uso comum do povo, destinando-se ao sistema viário.

Art. 4º A escritura será lavrada pelo valor constante no art. 1º, alíneas “a” e “b” sendo 
que, a diferença verificada entre as avaliações e a indenização pelo apossamento 
administrativo será renunciada pelo particular.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 29 de agosto de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO INTERINO DE PLANEJAMENTO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.495, DE 30 DE AGOSTO DE 2.017

P. 48.397/17 Designa substituto para responder pela Secretaria Municipal das Administrações 
Regionais - SEAR nos afastamentos e impedimentos legais do Secretário.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Fica designado o Sr. SERGIO FREITAS ALBA, portador do RG nº 17.448.796-4, 

para responder pela Secretaria Municipal das Administrações Regionais - SEAR nos 
afastamentos e impedimentos legais do Secretário.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 30 de agosto de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   88/17
P. 49.497/17 Estabelece o Plano Plurianual do Município de Bauru para o quadriênio 2.018 a 
2.021 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.018.  
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  O Plano Plurianual do Município de Bauru para o quadriênio 2.018-2.021 é 

constituído por: 
I -  ANEXO I -  Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
II - ANEXO II -  Descrição dos Programas Governamentais: Ações, Metas, 

Custos por Unidades Executoras;
III - ANEXO III - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
IV – ANEXO IV - Metas Fiscais.

Art. 2º  Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual 
(PPA) do Município para o quadriênio 2.018/2.021, no qual são definidas as 
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada, na forma do Anexo II. 

§ 1º   Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável 
por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as 
metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de 
diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais. 

§ 2º  O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração 
Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, bem como das empresas em 
que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, de caráter dependente.

§ 3º  No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão 
incluídos nos programas e ações constantes do anexo II desta Lei. 

Art. 3º   A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas 
prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte 
de recursos, sendo que o montante de despesas não deverá ultrapassar a previsão de 
receitas.

Art. 4º    O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante 
Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos 
necessários para tal. 

Art. 5º  São estabelecidas para o quadriênio 2.018/2.021 as seguintes diretrizes norteadoras 
da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais: 
I -  Gestão Participativa, Democrática e Transparente;
II -  Um Novo Governo, Uma Nova Cidade;
III -  Cuidar das Pessoas e da Cidade;
IV -  Geração de Emprego e Renda;
V - Integração Regional.

Art. 6º   As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos 
anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência econômica 
e financeira ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de 
diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações. 

Art. 7º   Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro será iniciado 
sem prévia inclusão no Plano Plurianual. 

Art. 8º    Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim 
como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser 
criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, 
em decorrência, alterado o Plano Plurianual. 

Art. 9º  Caso os valores previstos nos presentes anexos apresentarem-se defasados na 
ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, 
compatibilizando a receita prevista com a despesa autorizada.

Art. 10  As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2.018, 
na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no 
Anexo II, integrante desta Lei. 

Art. 11 Fica alterado o anexo, de Metas Fiscais, integrante da Lei Municipal nº 6.934 de 28 
de junho de 2.017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2.018, conforme anexo IV. As tabelas que serão substituídas no 
referido anexo são as seguintes: 
I -  Tabela 1 -  Metas Anuais;
II -  Tabela 3 -  Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 

Exercícios Anteriores;
III -  Tabela 8 -  Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
31, agosto, 17

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
 O Governo do Município de Bauru apresenta o PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO 
DE BAURU – PPA- 2.018/2.021 que foi elaborado atendendo determinação metodológica da legislação 
vigente, Plano de  Governo, as demandas das  Secretarias Municipais advindas e, principalmente da 
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população, que foi ouvida através de Fóruns, Conselhos Municipais e  debates do Orçamento Participativo.
 Além de ser um dispositivo constitucional, o PPA é também uma ferramenta de Planejamento 
e Orçamento que define os parâmetros físicos e financeiros pelos quais o Governo Municipal  norteará as 
suas ações em um período de quatro anos. O PPA BAURU é também a peça de planejamento global que 
permite, a partir dele, elaborar as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis do Orçamento anual.  
 Reforçam-se aqui a necessidade e a importância da participação popular nas decisões 
governamentais a serem  consideradas durante a execução governamental, para que a população possa 
opinar, incluir sugestões e sugerir modificações para a melhoria constante da execução das Políticas 
Públicas locais. 
 São grandes os desafios para um governo que teve início em um quadro econômico adverso. 
Quadro esse que será superado com coragem, capacidade, competência e inovação na forma de administrar, 
aliados à determinação para adoção de medidas que propiciem a  governabilidade e governança com 
economicidade, eficiência, efetividade, ética e  inclusão. Nesse governo, os ideais e os princípios 
da democracia serão, além de fonte inspiratória, pressupostos básicos para o exercício do mandato 
governamental.
 A atual administração tem como metas aprimorar os princípios da qualidade no gasto do 
recurso público e proporcionar um ambiente de trabalho que prioriza e valoriza o cidadão, disponibilizando 
informações  com ampla e irrestrita transparência.
 Esta proposta de elaboração do PPA 2.018-2.021 atende à orientação estratégica do  Plano  de 
Governo, além dos prazos e dispositivos legais e espelham a visão do novo governo em buscar soluções dos 
problemas que atingem a população e que dependem das Políticas Públicas. Estas são ações fundamentais 
que contribuem para manter BAURU EM MOVIMENTO! Abaixo seguem, os cenários e outras 
informações que serviram de base para a construção deste planejamento. 
I)  ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO
1 -  CENÁRIO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BAURU
 Os principais dados que serviram de base, no que se refere ao cenário socioeconômico do 
Município de Bauru, estão listados abaixo, tendo como fonte principal os dados do IBGE. 
1.1. População
 A população estimada no ano de 2.016, foi na ordem de 369.368. Entre os 645 municípios 
do Estado, Bauru apresenta-se em 18º lugar. Já entre os 5.570 municípios do Brasil, apresenta-se em 
sexagésimo quinto lugar. 

1.2. Trabalho e Rendimento 
 Em 2.015, o salário médio mensal era de aproximadamente três salários mínimos. A proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total  era de 38,5%. Na comparação com outros municípios 
do Estado, Bauru ocupava a posição 97 num ranking que vai até 645. Considerando domicílios com 
rendimento mensais de até meio salário mínimo por pessoa, o município tinha 29,5% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 447 de 645 entre as cidades do Estado de São Paulo e na posição 
4.782 de 5.570 incluindo todo o Brasil. 

1.3. Educação
 Em 2.015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6,2 no 
IDEB. Para os alunos dos anos finais essa nota foi de 4,6. Na comparação com cidades do mesmo Estado, a 
nota dos alunos dos anos iniciais colocava Bauru na posição de 306 no total de 645. A taxa de escolarização 
foi de 96,9 em 2.010. 

1.4. Economia 
 Em 2.014, o Município de Bauru apresentava um PIB per capita na ordem de R$ 33.239,37. Na 
comparação com os demais municípios do Estado, sua posição era de 127 de 645. Já na comparação com 
cidades de todo o Brasil, sua colocação era de 624 em 5.570. 

1.5. Saúde 
 A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12,12 para cada 1.000 habitantes vivos. As 
internações devido a diarreias são de 0,2 para cada 1.000 habitantes. Comparados com todos os municípios 
do Estado, Bauru fica na posição 280 dos 645, e 386 de 645 respectivamente. Em relação ao Brasil, ocupa 
a posição de 5.570.
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1.6. Território e Ambiente 
 Apresenta 98,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. O município possui 93,9% 
de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização, e 28% dos domicílios com urbanização adequada 
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio fio). Quando comparado com os outros municípios do 
Estado, fica na posição de 55 de 645. 

2 -  CENÁRIO FISCAL E PROJEÇÃO PARA 2.018/2.021
 As Finanças Públicas municipais tem apresentado um quadro bastante estável quanto às 
receitas ao longo dos últimos 3 anos, sendo que sua variação é muito próxima aos índices inflacionários. 
No atual ano de 2.017, a perspectiva é que o Município arrecade aproximadamente um bilhão de reais. 
Por outro lado, o campo das despesas que reflete a demanda da população a qual necessita dos serviços 
e obras ofertados pelo ente federado municipal tem acrescido muito nestes últimos anos, em decorrência 
principalmente, da crise em que o país atravessa. Portanto, o grande desafio o qual se apresenta neste Plano 
Plurianual é justamente otimizar os recursos, dar maior eficiência aos processos de produção e melhorar 

também a capacidade efetiva de arrecadação. 
 O painel de variáveis econômicas utilizado para o Município de Bauru neste  PPA  tem como 
parâmetros a conjuntura econômica, nacional e estadual. Entre os anos de 2.018 - 2.021, considerou- se 
a inflação em torno do centro da meta, 4,5% ao ano, e a taxa de crescimento real do PIB projetado pelo 
mercado em torno de 1,0% para o próximo quadriênio. 
3 - DIRETRIZES DO GOVERNO
 O Plano Plurianual 2.018 - 2.021, respeitando a Lei  Orgânica do Município de Bauru, assim 
como as normas do TCESP,  apresenta  as diretrizes, os  programas e ações  que serão  executadas pelas 
Administração Direta e Indireta. O detalhamento dos programas com as respectivas ações, metas e valores, 
estarão compondo o anexo II nesta lei. Abaixo,de forma exemplificativa seguem algumas ações dos 
programas de diferentes secretarias relacionados às diretrizes propostas.  
3.1. 1ª Diretriz - GESTÃO, PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA E  TRANSPARENTE 

- Promover a execução de uma gestão pública com transparência ética e controle 
social, descentralizando as políticas públicas através da participação popular, com 
foco e qualidade, visando atender a satisfação das necessidades do cidadão. 

3.2.   2ª Diretriz - UM NOVO GOVENO, UMA NOVA CIDADE
- Garantir que a cidade seja inovadora, sustentável, saudável e segura juridicamente 
aos investimentos.

3.3.  3ª Diretriz - CUIDAR DAS PESSOAS E DA CIDADE
- Promover e ampliar o acesso à educação, saúde e assistência,  de qualidade 
bem como o desenvolvimento das ações  garantindo a cidadania e ampliando as 
capacidades da população.

3.4. 4ª Diretriz - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
- Ampliar as políticas públicas de qualificação profissional, geração de emprego e 
renda elevando a produtividade do trabalhador e inserção no mercado de trabalho.

3.5. 5ª Diretriz - INTEGRAÇÃO REGIONAL  
- Promover a dinamização da economia fortalecendo o sistema de produção e 
abastecimento, bem como o desenvolvimento regional, aproveitando as oportunidades 
e potencialidades locais.

 Importante salientar que os programas compreendem diferentes ações os quais estarão 
contemplados no anexo da lei relacionado às diretrizes, acima mencionados. O objetivo é demonstrar 
a inter-relação necessária entre as secretarias da administração direta, como também os órgãos da 
administração indireta na efetiva  execução das políticas públicas locais. 
 Os valores financeiros constantes no anexo do projeto, ora encaminhado foram estabelecidos em 
R$ 1.412.154.289,00, no ano de 2.018, R$ 1.618.490.121,00 no ano de 2.019, R$ 1.522.473.399,00 no ano 
de 2.020 e R$ 1.497.695.120,00 no ano de 2.021. 
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.1.0.0.00.00 Tributária 284.543.491,00 3.149.010,00 293.296.216,00 3.348.210,00 304.860.556,00 3.498.688,00 316.790.535,00 3.655.946,00 1.213.142.652,00
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuição 10.651.602,00 43.804.743,00 11.053.296,00 45.775.956,00 11.458.267,00 47.835.875,00 11.875.775,00 49.988.489,00 232.444.003,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 11.124.541,00 72.743.936,00 11.656.229,00 78.173.326,00 11.487.248,00 84.003.894,00 11.739.223,00 90.276.979,00 371.205.376,00
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços 502.045,00 137.055.730,00 510.635,00 146.624.052,00 519.240,00 156.791.255,00 528.665,00 167.665.845,00 610.197.467,00
1.7.0.0.00.00 Transferencias Correntes 546.190.094,00 0,00 562.912.079,00 0,00 582.745.406,00 0,00 603.198.952,00 0,00 2.295.046.531,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 62.311.563,00 5.396.165,00 58.587.773,00 5.666.364,00 60.860.737,00 5.948.423,00 63.107.675,00 6.244.975,00 268.123.675,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 915.323.336,00 262.149.584,00 938.016.228,00 279.587.908,00 971.931.454,00 298.078.135,00 1.007.240.825,00 317.832.234,00 4.990.159.704,00

2.1.0.0.00.00 Operação De Crédito 32.550.000,00 0,00 270.689.950,00 0,00 108.664.650,00 0,00 23.917.350,00 0,00 435.821.950,00
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens 152.752,00 0,00 158.343,00 0,00 165.789,00 0,00 172.543,00 0,00 649.427,00
2.4.0.0.00.00 Transferencia De Capital 86.611.582,00 0,00 13.911.578,00 0,00 21.829.204,00 0,00 20.741.605,00 0,00 143.093.969,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas De Capita 0,00 21.778,00 0,00 23.303,00 0,00 24.934,00 0,00 26.679,00 96.694,00

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 119.314.334,00 21.778,00 284.759.871,00 23.303,00 130.659.643,00 24.934,00 44.831.498,00 26.679,00 579.662.040,00

7.0.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 175.629.943,00 0,00 184.650.685,00 0,00 193.137.307,00 0,00 202.018.600,00 755.436.535,00

8.0.0.0.00.00. Receitas de Capital Intra-Orçamentária 6.657.738,00 832.093,00 685.692,00 869.537,00 713.874,00 908.666,00 742.929,00 949.556,00 12.360.085,00

TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.657.738,00 176.462.036,00 685.692,00 185.520.222,00 713.874,00 194.045.973,00 742.929,00 202.968.156,00 767.796.620,00

9.7.0.0.00.00 Dedução Transferencias Co 67.774.517,00 0,00 70.103.103,00 0,00 72.980.614,00 0,00 75.947.201,00 0,00 286.805.435,00

TOTAL DEDUÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 67.774.517,00 0,00 70.103.103,00 0,00 72.980.614,00 0,00 75.947.201,00 0,00 286.805.435,00

TOTAL DAS RECEITAS 973.520.891,00 438.633.398,00 1.153.358.688,00 465.131.433,00 1.030.324.357,00 492.149.042,00 976.868.051,00 520.827.069,00 6.050.812.929,00

Total

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO DE BAURU
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Previstas

Especificação
2018 2019 2020 2021
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Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais, Ações, Metas, Custos, por Unidades Executoras

Unidade: 02.01.00
Programa: 0001

Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

- - 1% 1% 1% 1% 4%
- - 4% 3% 3% 3% 13%
- - 4500 4600 4700 4800 18600

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 210 16.082.970,00                     16.079.000,00                 3.970,00                          -                                  -                                  -                                  
2019 210 16.485.270,00                     16.481.130,00                 4.140,00                          -                                  -                                  -                                  
2020 210 16.897.620,00                     16.893.310,00                 4.310,00                          -                                  -                                  -                                  
2021 210 17.573.765,00                     17.569.280,00                 4.485,00                          -                                  -                                  -                                  

67.039.625,00                   67.022.720,00               16.905,00                      -                                  -                                  -                                  
2018 137 9.931.000,00                       9.931.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 137 10.179.280,00                     10.179.280,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 137 10.433.760,00                     10.433.760,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 137 10.851.110,00                     10.851.110,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

41.395.150,00                   41.395.150,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 162 17.000.000,00                     17.000.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 162 17.425.000,00                     17.425.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 162 17.860.630,00                     17.860.630,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 162 18.575.060,00                     18.575.060,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

70.860.690,00                   70.860.690,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 85 10.820.000,00                     10.820.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 90 11.090.500,00                     11.090.500,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 95 11.367.760,00                     11.367.760,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100 11.822.470,00                     11.822.470,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

45.100.730,00                   45.100.730,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 440 23.830.825,00                     23.830.825,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 440 24.426.600,00                     24.426.600,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 440 25.037.270,00                     25.037.270,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 400 26.028.160,00                     26.028.160,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

99.322.855,00                   99.322.855,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 150 8.910.000,00                          8.910.000,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 154 9.177.300,00                          9.177.300,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 156 9.406.730,00                          9.406.730,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 156 9.783.000,00                          9.783.000,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         

37.277.030,00                        37.277.030,00                    -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 610 12.431.880,00                     12.431.880,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 635 12.742.680,00                     12.742.680,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 644 13.061.250,00                     13.061.250,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 644 13.387.780,00                     13.387.780,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

51.623.590,00                   51.623.590,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 300 16.258.000,00                         16.258.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          
2019 310 16.664.450,00                         16.664.450,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          
2020 310 17.081.070,00                         17.081.070,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          
2021 310 17.593.500,00                         17.593.500,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

67.597.020,00                       67.597.020,00                   -                                     -                                     -                                     -                                     

Total:

Unidade 

Total:

 02.09.01 - Gestão 
Administrativa e de Apoio 
as Ações Sociais

A
2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

UnidadePagamento de Pessoal Civil

Total:

Unidade

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de Urbanização, 
Resíduos Sólidos e Limpeza

A Pagamento de Pessoal Civil

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.08.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Planejamento, Urbanismo e 
Desenvolvimento Urbano

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.04.01 - Gestão 
Administrativa e Fiscal

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

Pagamento de Pessoal Civil Unidade

A Pagamento de Pessoal Civil

Pagamento de Pessoal CivilA Unidade

Total:

02.02.01 - Gestão 
Administrativa de Recursos

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA

Oferta de cursos, palestras, treinamentos e ações motivacionais aos servidores Unidade   

Redução de despesa fixas em relação a 2017

Gabinete
Gestão Participativa e Descentralizada

Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, realizar a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros além do controle e manutenção do patrimônio público. Informatizar o sistema com integração dos 
processos, definição de rotinas e acompanhamento em tempo real dos serviços públicos prestados. Ouvidoria de qualidade para acompanhamento e aferição da qualidade dos serviços públicos prestados, estabelicimentos graus de eficiência, correções de deficiências, 
metodologias de trabalho e aprimoramento de procedimentos.

Conselhos Municipais, Secretarias, Fundos, Instituto, Servidores e População em Geral.
01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto:

Unidade de Medida

Incremento na Arrecadação da Despesa Municipal Percentual
Percentual

RECURSOS

31/12/21

Fonte:

INDICADORES

Descrição

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.01.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Cidadania e Participação

A Pagamento de Pessoal Civil

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

AÇÕES

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

Total:

Unidade

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.06.01 - Gestão 
Administrativa e da 
Procuradoria Geral do 
Município

2018 97 7.734.000,00                       7.734.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 98 7.929.550,00                       7.929.550,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 98 8.130.092,00                       8.130.092,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 106 8.495.798,00                       8.375.798,00                   -                                  120.000,00                      -                                  -                                  

32.289.440,00                   32.169.440,00               -                                  120.000,00                    -                                  -                                  
2018 121 9.576.000,00                       9.576.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 121 9.815.400,00                       9.815.400,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 121 10.060.790,00                     10.060.790,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 121 10.312.310,00                     10.312.310,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

39.764.500,00                     39.764.500,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 88 4.947.000,00                       4.947.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 101 5.051.930,00                       5.051.930,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 111 5.159.480,00                       5.159.480,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 126 5.291.760,00                       5.291.760,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

20.450.170,00                   20.450.170,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 43 3.708.000,00                       3.708.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 43 3.797.450,00                       3.797.450,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 43 3.889.140,00                       3.889.140,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 43 4.001.910,00                       4.001.910,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

15.396.500,00                     15.396.500,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 25 1.691.375,00                       1.392.000,00                   180,00                             -                                  -                                  -                                  
2019 25 1.775.686,00                       1.426.930,00                   185,00                             -                                  -                                  -                                  
2020 25 1.863.347,00                       1.462.730,00                   190,00                             -                                  -                                  -                                  
2021 25 1.959.493,00                       1.568.920,00                   195,00                             -                                  -                                  -                                  

7.289.901,00                     5.850.580,00                 750,00                            -                                  -                                  -                                  
2018 24 98.970,00                            95.000,00                        3.970,00                          -                                  -                                  -                                  
2019 24 101.520,00                          97.380,00                        4.140,00                          -                                  -                                  -                                  
2020 24 104.120,00                          99.810,00                        4.310,00                          -                                  -                                  -                                  
2021 24 106.795,00                          102.310,00                      4.485,00                          -                                  -                                  -                                  

411.405,00                        394.500,00                    16.905,00                      -                                  -                                  -                                  
2018 16 80.000,00                            -                                  -                                  -                                  80.000,00                        -                                  
2019 16 80.000,00                            -                                  -                                  -                                  80.000,00                        -                                  
2020 16 80.000,00                            -                                  -                                  -                                  80.000,00                        -                                  
2021 16 80.000,00                            -                                  -                                  -                                  80.000,00                        -                                  

320.000,00                        -                                  -                                  -                                  320.000,00                    -                                  
2018 24 70.000,00                            70.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 71.750,00                            71.750,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 73.540,00                            73.540,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 75.380,00                            75.380,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

290.670,00                        290.670,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 80.100,00                            80.100,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 80.200,00                            80.200,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 80.300,00                            80.300,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

320.600,00                        320.600,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 80.100,00                            80.100,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 80.200,00                            80.200,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 80.300,00                            80.300,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

320.600,00                        320.600,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 160.000,00                          160.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 160.100,00                          160.100,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 160.200,00                          160.200,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 160.300,00                          160.300,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

640.600,00                        640.600,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 130.000,00                          130.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 133.250,00                          133.250,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 136.580,00                          136.580,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 142.040,00                          142.040,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

541.870,00                        541.870,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Fundamental

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.04.01 - Gestão 
Administrativa e Fiscal

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.02.01 - Gestão 
Administrativa de Recursos

A Adiantamentos Mensais Unidade

Total

Total

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Infantil - Creches

A Adiantamentos Mensais Unidade
2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Infantil - Pré 
Escola

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.01.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Cidadania e Participação

A Adiantamentos mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.01.02 - Fundo Municipal 
de Manutenção do Corpo 
de Bombeiros

A Adiantamentos mensais Unidade

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

A Pagamento de Pessoal Civil

Total:

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.11.01 - Gestão 
Administrativa, de Desporto 
e Lazer

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade   

Total:

2001 - Implantação do Sistema de 
Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo

02.13.01 - Gestão 
Administrativa e das 
Administrações Regionais

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade

Total:

Unidade

Total:

Total:

Total:

Total

Total:
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2018 48 555.020,00                          157.320,00                      -                                  397.700,00                      -                                  -                                  
2019 48 580.000,00                          164.400,00                      -                                  415.600,00                      -                                  -                                  
2020 48 606.100,00                          171.800,00                      -                                  434.300,00                      -                                  -                                  
2021 48 633.370,00                          179.530,00                      -                                  453.840,00                      -                                  -                                  

2.374.490,00                     673.050,00                    -                                  1.701.440,00                 -                                  -                                  
2018 48 50.000,00                            50.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 48 55.000,00                            51.250,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 48 60.000,00                            52.530,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 48 65.000,00                            54.630,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

230.000,00                        208.410,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 48 360.000,00                          360.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 48 369.000,00                          369.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 48 378.230,00                          378.230,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 48 393.360,00                          393.360,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

1.500.590,00                     1.500.590,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 50.000,00                               50.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 24 50.000,00                               50.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 24 50.000,00                               50.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 24 50.000,00                               50.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

200.000,00                           200.000,00                       -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 24 144.000,00                          144.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 147.600,00                          147.600,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 151.290,00                          151.290,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 155.070,00                          155.070,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

597.960,00                        597.960,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24                              15.000,00 15.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24                              15.000,00 15.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24                              15.000,00 15.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24                              15.000,00 15.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

60.000,00                          60.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  

20.000,00                          20.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 12 2.000,00                              -                                  -                                  -                                  2.000,00                          -                                  
2019 12 2.000,00                              -                                  -                                  -                                  2.000,00                          -                                  
2020 12 2.000,00                              -                                  -                                  -                                  2.000,00                          -                                  
2021 12 2.000,00                              -                                  -                                  -                                  2.000,00                          -                                  

8.000,00                            -                                  -                                  -                                  8.000,00                        -                                  
2018 12 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 12 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 12 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 12 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  

4.000,00                            4.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 120.000,00                              120.000,00                            -                                          -                                          -                                          -                                          
2019 24 123.000,00                              123.000,00                            -                                          -                                          -                                          -                                          
2020 24 126.080,00                              126.080,00                            -                                          -                                          -                                          -                                          
2021 24 129.860,00                              129.860,00                            -                                          -                                          -                                          -                                          

498.940,00                            498.940,00                        -                                     -                                     -                                     -                                     

2018 24 66.000,00                            -                                  -                                          -                                          66.000,00                              -                                          
2019 24 72.000,00                            -                                  -                                          -                                          72.000,00                              -                                          
2020 24 80.000,00                            -                                  -                                          -                                          80.000,00                              -                                          
2021 24 85.000,00                            -                                  -                                          -                                          85.000,00                              -                                          

303.000,00                        -                                  -                                     -                                     303.000,00                        -                                     

2018 48 200.000,00                          200.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 48 205.000,00                          205.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 48 210.130,00                          210.130,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 48 353.761,00                          353.761,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

968.891,00                        968.891,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 64.000,00                            64.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 65.600,00                            65.600,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 67.240,00                            67.240,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 71.990,00                            71.990,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

268.830,00                        268.830,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  

Total:

A Adiantamentos Mensais Unidade
2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.11.01 - Gestão 
Administrativa, de Desporto 
e Lazer

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A Adiantamentos Mensais Unidade

Total:

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de Urbanização, 
Resíduos Sólidos e Limpeza

A Adiantamentos Mensais Unidade

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.10.03 - Fundo Municipal 
do Zoológico

A Adiantamentos Mensais Unidade

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.09.04 - Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa - FUMPI

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.09.05 - Fundo Municipal 
de Politicas Publicas sobre 
alcool e Outras Drogas 

A Adiantamentos Mensais

Total:

Unidade

A
2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

 02.09.01 - Gestão 
Administrativa e de Apoio 
as Ações Sociais

Total:

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.09.03 - Fundo Municipal 
da Assitência Social 

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.09.02 - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A

Total:

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.08.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Planejamento, Urbanismo e 
Desenvolvimento Urbano

A Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.06.01 - Gestão 
Administrativa e da 
Procuradoria Geral do 
Município

A

Total:

Adiantamentos Mensais Unidade

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A

Total:

Adiantamentos Mensais Unidade

Adiantamentos Mensais Unidade

Adiantamentos Mensais Unidade

Total:

2018 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

320.000,00                        320.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 24 80.000,00                            80.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

320.000,00                        320.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 36 48.000,00                            48.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 36 48.000,00                            48.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 36 48.000,00                            48.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 36 48.000,00                            48.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

192.000,00                        192.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 100% 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 5.000,00                              5.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  

20.000,00                          20.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 100% 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 1.000,00                              1.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  

4.000,00                            4.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 25% 50.000,00                            50.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 25% 250.000,00                          250.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 25% 250.000,00                          250.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 25% 300.000,00                          300.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

850.000,00                        850.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 50% 100.000,00                          100.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 50% 100.000,00                          100.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200.000,00                        200.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 4500 30.000,00                            30.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 4600 30.750,00                            30.750,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 4700 31.520,00                            31.520,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 4800 50.000,00                            50.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

142.270,00                        142.270,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 6 110.000,00                             110.000,00                         -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 5 110.000,00                             110.000,00                         -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 5 110.000,00                             110.000,00                         -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 5 110.000,00                             110.000,00                         -                                         -                                         -                                         -                                         

440.000,00                             440.000,00                         -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100% 51.800,00                               40.000,00                           -                                         -                                         11.800,00                           -                                         
2019 100% 52.300,00                               40.000,00                           -                                         -                                         12.300,00                           -                                         
2020 100% 52.800,00                               40.000,00                           -                                         -                                         12.800,00                           -                                         
2021 100% 53.300,00                               40.000,00                           -                                         -                                         13.300,00                           -                                         

210.200,00                             160.000,00                         -                                         -                                         50.200,00                           -                                         

2008 - Promoção Da Política 
Habitacional

02.08.02 - Fundo Municipal 
de Habitação

A
Recursos para regularização 
fundiária, assistência técnica, 
melhoria e provisão habitacional

Percentual

Total:

1002 - Construção / Ampliação do Paço 
Municipal

02.01.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Cidadania e Participação

P Ampliação do 3º andar Percentual

Total:

Total:

2007 - Planejamento Urbano

02.08.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Planejamento, Urbanismo e 
Desenvolvimento Urbano

A
Pagamento de serviços na área de 
planejamento urbano

Unidade

2004 - Gestão do Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento de 
Bauru - IPDB

02.01.06 - Instituto de 
Planejamento e 
Desenvolvimento de Bauru - 
IPDB

A Manutenção Percentual

Total:

1001 - Ampliação dos Próprios da 
Secretaria de Administração

02.02.01 - Gestão 
Administrativa de Recursos

P Unidades Ampliadas Percentual

Total:

2006 - Manutenção da Escola de 
Governo

02.02.01 - Gestão 
Administrativa de Recursos

A
Servidores Capacitados da 
Administração Pública Direta

Unidade

Total:

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A Adiantamentos Mensais Unidade

2005 - Manutenção das Ações do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural

02.01.07 - Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano 
e Rural

A Manutenção Percentual

Total:

Unidade
2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.13.01 - Gestão 
Administrativa e das 
Administrações Regionais

A Adiantamentos Mensais

Total:

2002 - Otimização de Recursos de 
Pequena Monta

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

A Adiantamentos Mensais Unidade

Total:
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2018 100% 10.000,00                               10.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 100% 10.000,00                               10.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100% 10.000,00                               10.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 100% 10.000,00                               10.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

40.000,00                               40.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100% 5.360.000,00                       5.360.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 5.384.000,00                       5.384.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 5.408.000,00                       5.408.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 5.624.320,00                       5.624.320,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

21.776.320,00                   21.776.320,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
151.077.840,00                   150.213.025,00               8.120,00                          397.700,00                      159.800,00                      -                                  
155.109.166,00                   154.166.480,00               8.465,00                          415.600,00                      166.300,00                      -                                  
158.892.169,00                   157.866.362,00               8.810,00                          434.300,00                      174.800,00                      -                                  
164.723.262,00                   163.559.209,00               9.165,00                          573.840,00                      180.300,00                      -                                  

629.802.437,00                625.805.076,00             34.560,00                      1.821.440,00                 681.200,00                    -                                  
151.077.840,00                   150.213.025,00               8.120,00                          397.700,00                      159.800,00                      -                                  
155.109.166,00                   154.166.480,00               8.465,00                          415.600,00                      166.300,00                      -                                  
158.892.169,00                   157.866.362,00               8.810,00                          434.300,00                      174.800,00                      -                                  
164.723.262,00                   163.559.209,00               9.165,00                          573.840,00                      180.300,00                      -                                  

629.802.437,00                625.805.076,00             34.560,00                      1.821.440,00                 681.200,00                    -                                  

2018 2019 2020 2021 Observações
                                     -   50% 50%                                      -   

25% 25% 25% 25%

2009 - Projetos De Financiamento

02.08.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Planejamento, Urbanismo e 
Desenvolvimento Urbano

A
Contrapartidas acordadas com 
outras esferas de governo

Percentual

Total:

2003 - Pagamento de Tarifas Bancárias, 
Ressarcimentos, Indenizações e Outros

02.04.01 - Gestão 
Administrativa e Fiscal

A Pagamentos das despesas Percentual

Total:

Total:

2019
2020
2021

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2018

Leste

METAS POR REGIÃO
GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA

Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração Percentual

2020
2021

Centro-SulPercentual

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

 Ampliação e Reforma do 3º Andar
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

Unidade: 02.01.00
Programa: 0002
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao 
final do PPA

- - 100% 100% 100% 100% 100%
- - 100% - - - 100%
1 31/07/2017 1 1 1 1 4

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 2.000.000,00                       2.000.000,00                   
2019 100% 2.000.000,00                       2.000.000,00                   
2020 100% 2.000.000,00                       2.000.000,00                   
2021 100% 2.000.000,00                       2.000.000,00                   

8.000.000,00                   8.000.000,00                -                               -                               -                               -                               
2018 100% 250.000,00                          250.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 250.000,00                          250.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 250.000,00                          250.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 300.000,00                          300.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   

1.050.000,00                   1.050.000,00                -                               -                               -                               -                               
2018 100% 100.000,00                          100.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 102.500,00                          102.500,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 105.060,00                          105.060,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 109.260,00                          109.260,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   

416.820,00                      416.820,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 100% 10.000,00                            10.000,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 10.050,00                            10.050,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 10.100,00                            10.100,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 10.150,00                            10.150,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   

40.300,00                        40.300,00                    -                               -                               -                               -                               
2018 100% 10.000,00                            10.000,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 10.050,00                            10.050,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 10.100,00                            10.100,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 10.150,00                            10.150,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   

40.300,00                        40.300,00                    -                               -                               -                               -                               
2018 100% 20.000,00                            20.000,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 20.100,00                            20.100,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 20.200,00                            20.200,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 20.300,00                            20.300,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   

80.600,00                        80.600,00                    -                               -                               -                               -                               
2018 100% 230.000,00                          230.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 100% 230.000,00                          230.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 100% 230.000,00                          230.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 100% 239.200,00                          239.200,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   

929.200,00                      929.200,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 100% 109.315,00                          9.315,00                          -                                   100.000,00                      -                                   -                                   
2019 100% 109.730,00                          9.730,00                          -                                   100.000,00                      -                                   -                                   
2020 100% 110.170,00                          10.170,00                        -                                   100.000,00                      -                                   -                                   
2021 100% 110.630,00                          10.630,00                        -                                   100.000,00                      -                                   -                                   

439.845,00                      39.845,00                    -                               400.000,00                  -                               -                               
2018 1.000,00                              1.000,00                          -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 1.000,00                              1.000,00                          -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 1.000,00                              1.000,00                          -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 1.000,00                              1.000,00                          -                                   -                                   -                                   -                                   

4.000,00                          4.000,00                      -                               -                               -                               -                               
2018 2.500,00                              -                                   -                                   -                                   2.500,00                          -                                   
2019 2.700,00                              -                                   -                                   -                                   2.700,00                          -                                   
2020 3.000,00                              -                                   -                                   -                                   3.000,00                          -                                   
2021 3.500,00                              -                                   -                                   -                                   3.500,00                          -                                   

11.700,00                        -                               -                               -                               11.700,00                    -                               
2018 25.000,00                            25.000,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 26.250,00                            26.250,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 27.560,00                            27.560,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 28.940,00                            28.940,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   

107.750,00                      107.750,00                  -                               -                               -                               -                               
2.757.815,00                       2.655.315,00                   -                                   100.000,00                      2.500,00                          -                                   
2.762.380,00                       2.659.680,00                   -                                   100.000,00                      2.700,00                          -                                   
2.767.190,00                       2.664.190,00                   -                                   100.000,00                      3.000,00                          -                                   
2.833.130,00                       2.729.630,00                   -                                   100.000,00                      3.500,00                          -                                   

11.120.515,00                 10.708.815,00              -                               400.000,00                  11.700,00                    -                               
2.757.815,00                       2.655.315,00                   -                                   100.000,00                      2.500,00                          -                                   
2.762.380,00                       2.659.680,00                   -                                   100.000,00                      2.700,00                          -                                   
2.767.190,00                       2.664.190,00                   -                                   100.000,00                      3.000,00                          -                                   
2.833.130,00                       2.729.630,00                   -                                   100.000,00                      3.500,00                          -                                   

11.120.515,00                 10.708.815,00              -                               400.000,00                  11.700,00                    -                               

2018 2019 2020 2021 Observações

Publicação Legal Percentual

Total:

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Reformulação do Portal de Transparência Percentual
Percentual

Término Previsto:

AÇÕES RECURSOS

P
Demanda do Orçamento 
Participativo

Percentual

Total:

A

Total:

2018

Descrição da Ação:

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.10.03 - Fundo Municipal 
do Zoológico

A Publicação Legal Percentual

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:
2019
2020
2021
Total:

Unidade Responsável:

Publicidade Legal Percentual

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.01.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Cidadania e Participação

1003 - Orçamento Participativo
02.01.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Cidadania e Participação

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DEMOCRATICA E TRANSPARENTE

Ciclo de Reuniões de Orçamento Participativo Unidade

Atendimento das solicitações da Lei de Transparência

Gabinete
Gestão Democratica e Transparente

Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade, tem o objetivo de fortalecer o orçamento participativo, consolidar o portal de transparência municipal e ampliar o acesso integral das informações e processos.
Associações de Moradores, Lideranças Comunitárias, Servidores e População em Geral.

31/12/21

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DEMOCRATICA E TRANSPARENTE

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.02.01 - Gestão 
Administrativa de Recursos

A Publicidade Legal Percentual

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Infantil - Creches

A

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Infantil - Pré 
Escola

A Publicação Legal Percentual

Publicação Legal Percentual
2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

Total:

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Fundamental

A Publicação Legal Percentual

Total:

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.04.01 - Gestão 
Administrativa e Fiscal

A Publicidade Legal Percentual

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.09.02 - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

A Publicação Legal Percentual

Total:

2011 - Publicidade e Transparência de 
Informações

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A Publicação Legal Percentual

Total:
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Unidade: 02.03.00
Programa: 0003
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

0,95% 31/12/2016 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5%
5.9 31/12/2016 6.0 6.1 6.2 6.5 6.5
4.8 31/12/2016 5.2 5.,3 5.6 6.0 6.0

11,90% 31/12/2016 10% 8% 6% 5% 5%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 12 622.000,00                         622.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 12 643.770,00                         643.770,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 12 666.300,00                         666.300,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 12 689.620,00                         689.620,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

2.621.690,00                    2.621.690,00                -                                -                                -                                -                                
2018 12 622.000,00                         622.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 12 643.770,00                         643.770,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 12 666.300,00                         666.300,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 12 689.620,00                         689.620,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

2.621.690,00                    2.621.690,00                -                                -                                -                                -                                
2018 12 722.505,00                         722.505,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 12 747.790,00                         747.790,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 12 773.960,00                         773.960,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 12 801.050,00                         801.050,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

3.045.305,00                    3.045.305,00                -                                -                                -                                -                                
2018 1880 6.303.690,00                      6.303.690,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 2068 6.524.320,00                      6.524.320,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 2275 6.752.670,00                      6.752.670,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 2503 6.989.010,00                      6.989.010,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

26.569.690,00                  26.569.690,00              -                                -                                -                                -                                
2018 1608 4.638.345,00                      4.638.345,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 1769 4.800.690,00                      4.800.690,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 1946 4.968.710,00                      4.968.710,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 2141 5.142.610,00                      5.142.610,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

19.550.355,00                  19.550.355,00              -                                -                                -                                -                                
2018 721 5.216.790,00                      5.216.790,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 794 5.399.380,00                      5.399.380,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 874 5.588.360,00                      5.588.360,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 962 5.783.950,00                      5.783.950,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

21.988.480,00                  21.988.480,00              -                                -                                -                                -                                
2018 1000 10.150,00                           10.150,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 1000 10.200,00                           10.200,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 1000 10.250,00                           10.250,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 1000 10.300,00                           10.300,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

40.900,00                         40.900,00                     -                                -                                -                                -                                
2018 5232 10.150,00                           10.150,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 5232 10.200,00                           10.200,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 5232 10.250,00                           10.250,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 5232 10.300,00                           10.300,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

40.900,00                         40.900,00                     -                                -                                -                                -                                
2018 500 20.400,00                           20.400,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 500 20.500,00                           20.500,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 500 20.600,00                           20.600,00                       -                                 -                                 -                                 
2021 500 20.700,00                           20.700,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

Total:

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - 
Creches

A Servidores Capacitados2013 - Formação Continuada Unidade

Total:

2013 - Formação Continuada
02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Fundamental

A Servidores Capacitados Unidade

2013 - Formação Continuada

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - Pré 
Escola

A Servidores Capacitados Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Atingir as metas projetadas para o IDEB Nacional - Anos Finais Nota

Redução da Evasão Escolar

Secretaria Municipal da Educação
Gestão do Sistema de Ensino da Educação Municipal

              Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Gestão do Sistema de Educação do Município, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necessários para a implementação dos programas.
Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Pública Municipal

01/01/18Contínuo Inicio Previsto:

RECURSOS

31/12/21

Unidade Responsável:

Percentual

AÇÕES

Término Previsto:

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Atingir as metas projetadas para o IDEB Nacional - Anos Iniciais Nota
Percentual

Redução de demanda na Educação Infantil (Cumprimento do  TAC - Ministério 

Descrição da Ação:

2010 - Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - 
Creches

A Parcelas Pagas

Total:

Unidade

Total:

2010 - Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - Pré 
Escola

A Parcelas Pagas Unidade

Total

Total

2012 - Transfêrencia para Entidades 
Conveniadas

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Fundamental

A Alunos Atendidos Unidade

Total

2010- Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Fundamental

A Parcelas Pagas Unidade

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - 
Creches

A Alunos Atendidos Unidade
2012 - Transfêrencia para Entidades 
Conveniadas

2012 - Transfêrencia para Entidades 
Conveniadas

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - Pré 
Escola

A Alunos Atendidos Unidade

82.200,00                         82.200,00                     -                                -                                -                                -                                
2018 4830 23.302.601,00                    20.046.361,00                -                                 3.256.240,00                  -                                 -                                 
2019 4830 23.893.322,00                    20.567.707,00                -                                 3.325.615,00                  -                                 -                                 
2020 4830 24.456.482,00                    21.060.477,00                -                                 3.396.005,00                  -                                 -                                 
2021 4830 25.368.908,00                    21.900.808,00                -                                 3.468.100,00                  -                                 -                                 

97.021.313,00                  83.575.353,00              -                                13.445.960,00              -                                -                                
2018 5232 21.725.040,00                    16.541.965,00                -                                 5.183.075,00                  -                                 -                                 
2019 5232 22.238.735,00                    16.945.210,00                -                                 5.293.525,00                  -                                 -                                 
2020 5232 22.909.795,00                    17.504.040,00                -                                 5.405.755,00                  -                                 -                                 
2021 5232 23.544.770,00                    18.024.180,00                -                                 5.520.590,00                  -                                 -                                 

90.418.340,00                  69.015.395,00              -                                21.402.945,00              -                                -                                
2018 200 500.000,00                         500.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 200 525.000,00                         525.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 200 550.000,00                         550.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 200 575.000,00                         575.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

2.150.000,00                    2.150.000,00                -                                -                                -                                -                                
2018 200 500.000,00                         500.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 200 525.000,00                         525.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 200 550.000,00                         550.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 200 575.000,00                         575.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

2.150.000,00                    2.150.000,00                -                                -                                -                                -                                
2018 8384 42.056.380,00                    35.543.900,00                -                                 6.512.480,00                  -                                 -                                 
2019 8384 42.361.440,00                    35.710.220,00                -                                 6.651.220,00                  -                                 -                                 
2020 8384 44.683.585,00                    37.891.580,00                -                                 6.792.005,00                  -                                 -                                 
2021 8384 46.153.980,00                    39.217.790,00                -                                 6.936.190,00                  -                                 -                                 

175.255.385,00                148.363.490,00            -                                26.891.895,00              -                                -                                
2018 235 1.034.550,00                      1.034.550,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 235 1.081.100,00                      1.081.100,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 235 1.129.750,00                      1.129.750,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 235 1.180.590,00                      1.180.590,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

4.425.990,00                    4.425.990,00                -                                -                                -                                -                                
2018 500 1.367.900,00                      1.367.900,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 500 1.429.460,00                      1.429.460,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 500 1.493.780,00                      1.493.780,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 500 1.561.000,00                      1.561.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

5.852.140,00                    5.852.140,00                -                                -                                -                                -                                
2018 4830 14.345.900,00                    -                                 14.345.900,00                -                                 -                                 -                                 
2019 4830 14.614.000,00                    -                                 14.614.000,00                -                                 -                                 -                                 
2020 4830 14.912.000,00                    -                                 14.912.000,00                -                                 -                                 -                                 
2021 4830 15.201.700,00                    -                                 15.201.700,00                -                                 -                                 -                                 

59.073.600,00                  -                                59.073.600,00              -                                -                                -                                
2018 5232 16.081.620,00                    -                                 16.081.620,00                -                                 -                                 -                                 
2019 5232 16.402.200,00                    -                                 16.402.200,00                -                                 -                                 -                                 
2020 5232 16.561.530,00                    -                                 16.561.530,00                -                                 -                                 -                                 
2021 5232 16.811.800,00                    -                                 16.811.800,00                -                                 -                                 -                                 

65.857.150,00                  -                                65.857.150,00              -                                -                                -                                
2018 400 614.740,00                         -                                 614.740,00                     -                                 -                                 -                                 
2019 400 642.400,00                         -                                 642.400,00                     -                                 -                                 -                                 
2020 400 661.310,00                         -                                 661.310,00                     -                                 -                                 -                                 
2021 400 661.500,00                         -                                 661.500,00                     -                                 -                                 -                                 

2.579.950,00                    -                                2.579.950,00                -                                -                                -                                
2018 235 614.740,00                         -                                 614.740,00                     -                                 -                                 -                                 
2019 235 642.400,00                         -                                 642.400,00                     -                                 -                                 -                                 
2020 235 661.310,00                         -                                 661.310,00                     -                                 -                                 -                                 
2021 235 661.500,00                         -                                 661.500,00                     -                                 -                                 -                                 

2.579.950,00                    -                                2.579.950,00                -                                -                                -                                
2018 8384 25.269.940,00                    -                                 25.269.940,00                -                                 -                                 -                                 
2019 8384 25.529.580,00                    -                                 25.529.580,00                -                                 -                                 -                                 
2020 8384 25.941.420,00                    -                                 25.941.420,00                -                                 -                                 -                                 
2021 8384 26.307.780,00                    -                                 26.307.780,00                -                                 -                                 -                                 

103.048.720,00                -                                103.048.720,00            -                                -                                -                                
2018 235 722.320,00                         -                                 722.320,00                     -                                 -                                 -                                 

Unidade

Total:

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

Total:

Total:

Total:

2014  - Manutenção do Ensino Básico - 
Creche

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

2015 - Manutenção do Ensino Básico - 
Pré- Escola

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

Total:

Total:

2017 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Especial - Pré-Escola

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

2018 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

2016 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Especial - Creche

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

2019 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental - Ensino Especial

Total:

Total:

2018 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Fundamental

A Alunos Atendidos Unidade

Total:

2020 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental- EJA

02.03.08 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Jovens e Adultos

A Alunos Atendidos Unidade

2019 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental - Ensino Especial

02.03.09 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Ensino Especial

A Alunos Atendidos Unidade

Total:

Total:

2017 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Especial - Pré Escola

02.03.09 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Ensino Especial

A Alunos Atendidos

Total:

Unidade

2014 - Manutenção do Ensino Básico - 
Creche

02.03.01 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - 
Creches

A Alunos Atendidos Unidade

2015 - Manutenção do Ensino Básico - 
Pré- Escola

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Infantil - Pré 
Escola

A Alunos Atendidos Unidade

2016 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Especial - Creche

02.03.09 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Ensino Especial

A Alunos Atendidos

Total:

2013 - Formação Continuada
02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
- Educação Fundamental

A Servidores Capacitados Unidade
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2019 259 754.820,00                         -                                 754.820,00                     -                                 -                                 -                                 
2020 284 788.790,00                         -                                 788.790,00                     -                                 -                                 -                                 
2021 311 809.280,00                         -                                 809.280,00                     -                                 -                                 -                                 

3.075.210,00                    -                                3.075.210,00                -                                -                                -                                
2018 500 1.536.850,00                      -                                 1.536.850,00                  -                                 -                                 -                                 
2019 500 1.586.185,00                      -                                 1.586.185,00                  -                                 -                                 -                                 
2020 500 1.628.280,00                      -                                 1.628.280,00                  -                                 -                                 -                                 
2021 500 1.673.800,00                      -                                 1.673.800,00                  -                                 -                                 -                                 

6.425.115,00                    -                                6.425.115,00                -                                -                                -                                
2018 4830 8.716.140,00                      -                                 8.716.140,00                  -                                 -                                 -                                 
2019 4830 9.008.790,00                      -                                 9.008.790,00                  -                                 -                                 -                                 
2020 4830 9.318.690,00                      -                                 9.318.690,00                  -                                 -                                 -                                 
2021 4830 9.647.000,00                      -                                 9.647.000,00                  -                                 -                                 -                                 

36.690.620,00                  -                                36.690.620,00              -                                -                                -                                
2018 5232 9.201.000,00                      -                                 9.201.000,00                  -                                 -                                 -                                 
2019 5232 9.479.920,00                      -                                 9.479.920,00                  -                                 -                                 -                                 
2020 5232 9.707.620,00                      -                                 9.707.620,00                  -                                 -                                 -                                 
2021 5232 10.004.920,00                    -                                 10.004.920,00                -                                 -                                 -                                 

38.393.460,00                  -                                38.393.460,00              -                                -                                -                                
2018 8384 14.630.300,00                    -                                 14.630.300,00                -                                 -                                 -                                 
2019 8384 14.911.200,00                    -                                 14.911.200,00                -                                 -                                 -                                 
2020 8384 15.252.700,00                    -                                 15.252.700,00                -                                 -                                 -                                 
2021 8384 15.566.660,00                    -                                 15.566.660,00                -                                 -                                 -                                 

60.360.860,00                  -                                60.360.860,00              -                                -                                -                                
2018 500 902.330,00                         -                                 902.330,00                     -                                 -                                 -                                 
2019 500 922.930,00                         -                                 922.930,00                     -                                 -                                 -                                 
2020 500 956.370,00                         -                                 956.370,00                     -                                 -                                 -                                 
2021 500 977.710,00                         -                                 977.710,00                     -                                 -                                 -                                 

3.759.340,00                    -                                3.759.340,00                -                                -                                -                                
201.288.381,00                  93.700.706,00                92.635.880,00                14.951.795,00                -                                 -                                 
205.349.102,00                  95.584.317,00                94.494.425,00                15.270.360,00                -                                 -                                 
211.620.812,00                  99.637.027,00                96.390.020,00                15.593.765,00                -                                 -                                 
217.420.058,00                  103.171.528,00               98.323.650,00                15.924.880,00                -                                 -                                 

835.678.353,00                392.093.578,00            381.843.975,00            61.740.800,00              -                                -                                
201.288.381,00                  93.700.706,00                92.635.880,00                14.951.795,00                -                                 -                                 
205.349.102,00                  95.584.317,00                94.494.425,00                15.270.360,00                -                                 -                                 
211.620.812,00                  99.637.027,00                96.390.020,00                15.593.765,00                -                                 -                                 
217.420.058,00                  103.171.528,00               98.323.650,00                15.924.880,00                -                                 -                                 

835.678.353,00                392.093.578,00            381.843.975,00            61.740.800,00              -                                -                                

2018 2019 2020 2021 Observações

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

2015 - Manutenção do Ensino Básico - 
Pré- Escola

02.03.05 - FUNDEB Outros A Alunos Atendidos Unidade

Alunos Atendidos Unidade
2020 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental - Jovens e Adultos

02.03.05 - FUNDEB Outros A

Alunos Atendidos Unidade
2018 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental

02.03.05 - FUNDEB Outros A

2020 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental - Jovens e Adultos

02.03.04 - FUNDEB 
Magistério

A Alunos Atendidos Unidade

2014 - Manutenção do Ensino Básico - 
Creche

02.03.05 - FUNDEB Outros A Alunos Atendidos Unidade

2019 - Manutenção do Ensino Básico - 
Ensino Fundamental - Ensino Especial

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Descrição Unidade de Medida Região

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020
2021
Total:

2018

Unidade: 02.03.00
Programa: 0004
Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

82 31/12/2016 3 3 1 89
8 31/12/2016 1 3 4 8

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 3 7.369.815,00                      2.000.000,00                  1.998.345,00                  3.371.470,00                  -                                 -                                 
2019 3 5.756.290,00                      1.695.210,00                  -                                 4.061.080,00                  -                                 -                                 
2020 1 2.350.425,00                      350.000,00                     2.000.425,00                  -                                 -                                 -                                 
2021 1 2.000.000,00                      2.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

17.476.530,00                   6.045.210,00                 3.998.770,00                 7.432.550,00                 -                                 -                                 
2018 1 1.000.000,00                      1.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 2 1.000.000,00                      1.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 3 2.200.000,00                      2.200.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 2 1.000.000,00                      1.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

5.200.000,00                     5.200.000,00                 -                                 -                                 -                                 -                                 
8.369.815,00                      3.000.000,00                  1.998.345,00                  3.371.470,00                  -                                 -                                 
6.756.290,00                      2.695.210,00                  -                                 4.061.080,00                  -                                 -                                 
4.550.425,00                      2.550.000,00                  2.000.425,00                  -                                 -                                 -                                 
3.000.000,00                      3.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

22.676.530,00                   11.245.210,00               3.998.770,00                 7.432.550,00                 -                                 -                                 
8.369.815,00                      3.000.000,00                  1.998.345,00                  3.371.470,00                  -                                 -                                 
6.756.290,00                      2.695.210,00                  -                                 4.061.080,00                  -                                 -                                 
4.550.425,00                      2.550.000,00                  2.000.425,00                  -                                 -                                 -                                 
3.000.000,00                      3.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

22.676.530,00                   11.245.210,00               3.998.770,00                 7.432.550,00                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

3 3 1 1

1 3 4

Total:

Construção e Ampliação

1004 - Construção e Ampliação de 
Unides Escolares

02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Fundamental

P Construção e Ampliação

2020
2021

NORTE - PROINFANCIA JARDIM 
IVONE; LESTE - PROINFANCIA 
FERRADURA MIRIM/TANGARÁS; 
OESTE - PROINFANCIA FORTUNATO 
ROCHA LIMA; SUDESTE - 
PROINFANCIA QUINTA RANIERI E 
CRECHE ESCOLA GRANJA CECÍLIA; 
NORDESTE - CRECHE ESCOLA MARY 
DOTA; NOROESTE - PROINFANCIA 
PARQUE ROSEEVELT; SEDE 
ADMINISTRATIVA LOCAL A DEFINIR

Unidade

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Construção de Escolas

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

CENTRO - EMEF SANTA MARIA , EMEI 
EDNA KAMLA FAINA, EMEII AIDA 
TIBIRIÇÁ BORRO; OESTE - EMEI VERA 
LUCIA CURY SAVI, EMEF WALDOMIRO 
FANTINI; SUDESTE - EMEI 
APPARECIDA PEREIRA PEZZATTO; 
NORTE - EMEF JOSÉ ROMÃO; LESTE - 
EMEF DIRCE BOEMER GUEDES DE 
AZEVEDO.

METAS POR REGIÃO
AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Reformas e Ampliações Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

Construção de Unidades Escolares

Secretaria  Municipal de Educação
Aquisições de Novas Unidades Escolares, Construções, Ampliações e Reformas

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de aquisição, construção de novas unidades escolares e ampliação das unidades existentes da educação infantil e ensino fundamental - construção de setores administrativos.

Atendimento aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Educação
01/01/18Temporário Inicio Previsto: Término Previsto: 31/12/21

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

Total:

1004 - Construção e Ampliação de 
Unides Escolares

02.03.02 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Infantil - Pré 
Escola

2019
2020
2021

P Unidade 

Unidade

RECURSOS
Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Ampliação de Unidades Escolares Unidade
Unidade
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Unidade: 02.03.00
Programa: 0005

Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

5.200 31/12/2016 100% 100% 100% 100% 100%
####### 31/12/2016 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 4558 9.050.850,00                      449.980,00                     8.117.040,00                  483.830,00                     -                                 -                                 
2019 5014 9.232.250,00                      458.980,00                     8.279.765,00                  493.505,00                     -                                 -                                 
2020 5515 9.417.275,00                      468.160,00                     8.445.750,00                  503.365,00                     -                                 -                                 
2021 6066 9.606.005,00                      477.525,00                     8.615.055,00                  513.425,00                     -                                 -                                 

37.306.380,00                   1.854.645,00                 33.457.610,00               1.994.125,00                 -                                 -                                 
2018 1162 10.810,00                           -                                 -                                 10.810,00                       -                                 -                                 
2019 1278 11.035,00                           -                                 -                                 11.035,00                       -                                 -                                 
2020 1406 11.260,00                           -                                 -                                 11.260,00                       -                                 -                                 
2021 1547 11.495,00                           -                                 -                                 11.495,00                       -                                 -                                 

44.600,00                          -                                 -                                 44.600,00                      -                                 -                                 
2018 6.380.871 5.000.275,00                      20.200,00                       2.959.865,00                  2.020.210,00                  -                                 -                                 
2019 7.018.958 5.167.995,00                      20.620,00                       3.085.650,00                  2.061.725,00                  -                                 -                                 
2020 7.720.854 5.336.810,00                      21.030,00                       3.212.470,00                  2.103.310,00                  -                                 -                                 
2021 8.492.940 5.511.695,00                      21.470,00                       3.343.225,00                  2.147.000,00                  -                                 -                                 

21.016.775,00                   83.320,00                      12.601.210,00               8.332.245,00                 -                                 -                                 
2018 2.868.168 2.838.305,00                      8.960,00                         1.933.115,00                  896.230,00                     -                                 -                                 
2019 3.154.985 2.938.525,00                      9.140,00                         2.015.225,00                  914.160,00                     -                                 -                                 
2020 3.470.484 3.039.940,00                      9.320,00                         2.098.170,00                  932.450,00                     -                                 -                                 
2021 3.817.532 3.144.140,00                      9.510,00                         2.183.530,00                  951.100,00                     -                                 -                                 

11.960.910,00                   36.930,00                      8.230.040,00                 3.693.940,00                 -                                 -                                 
2018 1.378.375 895.745,00                         8.870,00                         -                                 886.875,00                     -                                 -                                 
2019 1.516.212 913.625,00                         9.050,00                         -                                 904.575,00                     -                                 -                                 
2020 1.667.834 931.900,00                         9.230,00                         -                                 922.670,00                     -                                 -                                 
2021 1.834.617 950.565,00                         9.410,00                         -                                 941.155,00                     -                                 -                                 

3.691.835,00                     36.560,00                      -                                 3.655.275,00                 -                                 -                                 
2018 1.259.720 1.074.790,00                      10.640,00                       -                                 1.064.150,00                  -                                 -                                 
2019 1.385.692 1.096.300,00                      10.850,00                       -                                 1.085.450,00                  -                                 -                                 
2020 1.524.261 1.118.220,00                      11.070,00                       -                                 1.107.150,00                  -                                 -                                 
2021 1.676.687 1.140.590,00                      11.290,00                       -                                 1.129.300,00                  -                                 -                                 

4.429.900,00                     43.850,00                      -                                 4.386.050,00                 -                                 -                                 
2018 540.973 124.875,00                         1.090,00                         14.345,00                       109.440,00                     -                                 -                                 
2019 595.071 127.675,00                         1.120,00                         14.955,00                       111.600,00                     -                                 -                                 
2020 654.578 130.575,00                         1.140,00                         15.570,00                       113.865,00                     -                                 -                                 
2021 720.036 133.500,00                         1.160,00                         16.200,00                       116.140,00                     -                                 -                                 

516.625,00                        4.510,00                        61.070,00                      451.045,00                    -                                 -                                 
18.995.650,00                    499.740,00                     13.024.365,00                5.471.545,00                  -                                 -                                 
19.487.405,00                    509.760,00                     13.395.595,00                5.582.050,00                  -                                 -                                 
19.985.980,00                    519.950,00                     13.771.960,00                5.694.070,00                  -                                 -                                 
20.497.990,00                    530.365,00                     14.158.010,00                5.809.615,00                  -                                 -                                 

78.967.025,00                   2.059.815,00                 54.349.930,00               22.557.280,00               -                                 -                                 
18.995.650,00                    499.740,00                     13.024.365,00                5.471.545,00                  -                                 -                                 
19.487.405,00                    509.760,00                     13.395.595,00                5.582.050,00                  -                                 -                                 
19.985.980,00                    519.950,00                     13.771.960,00                5.694.070,00                  -                                 -                                 
20.497.990,00                    530.365,00                     14.158.010,00                5.809.615,00                  -                                 -                                 

78.967.025,00                   2.059.815,00                 54.349.930,00               22.557.280,00               -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

2020
2021

Total:

2025 - Alimentação Escolar - Pré Escola 02.03.06 - Merenda Escolar A Alunos Atendidos
Refeições 

servidas / Ano

2027 - Alimentação Escolar - EJA 02.03.06 - Merenda Escolar A Alunos Atendidos
Refeições 

servidas / Ano

Alunos Atendidos
Refeições 

servidas / Ano

2018

2026 - Alimentação Escolar - Creche 02.03.06 - Merenda Escolar A

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Total:

2019
2020
2021

Total:

Total:

METAS POR REGIÃO
PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORTE E MERENDA

Descrição Unidade de Medida Região

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORTE E MERENDA

Quantidade de alunos transportados no Alunos do Ensino Fundamental

Secretaria Municipal da Educação
Programas Complementares a Educação - Transporte e Merenda

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o processo de planejamento  de gestão do sistema de educação do Município, provendo as unidades da secretaria com os meios para a implementação dos programas de transporte e merenda 
escolar.

Atendimento aos Alunos da Rede Pública
01/01/18Contíniua Inicio Previsto: 31/12/21Término Previsto:

INDICADORES

Descrição

Fonte:

Total:

Total:

Total:

Total:

A Alunos Atendidos
Refeições 

servidas / Ano

Descrição da Ação:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

A Alunos Atendidos

2023 - Alimentação Escolar - 
Fundamental

02.03.06 - Merenda Escolar A Alunos Atendidos
Refeições 

servidas / Ano

2024 - Alimentação Escolar - Médio 02.03.06 - Merenda Escolar

Total:

RECURSOS

Unidade

2022 - Transporte de Alunos - Ensino 
Médio

02.03.07 - Ensino Médio A Alunos Atendidos Unidade

2021 - Transporte de alunos
02.03.03 - Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - 
Educação Fundamental

Unidade Responsável:

AÇÕES

Unidade de Medida

Quantidade de Refeições Servidas no Programa de Alimentação Escolar Porcentagem
Porcentagem

Unidade: 02.05.00
Programa: 0006
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

100% 20/08/2017 100% 100% 100% 100% 100%
100% 20/08/2017 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 13.282.030,00                    4.021.080,00                  3.604.900,00                  5.656.050,00                  -                                 -                                 
2019 100% 13.879.720,00                    4.202.030,00                  3.767.120,00                  5.910.570,00                  -                                 -                                 
2020 100% 14.504.310,00                    4.391.120,00                  3.936.640,00                  6.176.550,00                  -                                 -                                 
2021 100% 15.157.000,00                    4.588.720,00                  4.113.790,00                  6.454.490,00                  -                                 -                                 

56.823.060,00                  17.202.950,00              15.422.450,00              24.197.660,00              -                                -                                
2018 100% 62.986.215,00                    22.418.000,00                -                                 40.568.215,00                -                                 -                                 
2019 100% 65.268.885,00                    23.426.810,00                -                                 41.842.075,00                -                                 -                                 
2020 100% 67.654.285,00                    24.481.020,00                -                                 43.173.265,00                -                                 -                                 
2021 100% 70.147.030,00                    25.582.670,00                -                                 44.564.360,00                -                                 -                                 

266.056.415,00                95.908.500,00              -                                170.147.915,00            -                                -                                
76.268.245,00                    26.439.080,00                3.604.900,00                  46.224.265,00                -                                 -                                 
79.148.605,00                    27.628.840,00                3.767.120,00                  47.752.645,00                -                                 -                                 
82.158.595,00                    28.872.140,00                3.936.640,00                  49.349.815,00                -                                 -                                 
85.304.030,00                    30.171.390,00                4.113.790,00                  51.018.850,00                -                                 -                                 

322.879.475,00                113.111.450,00            15.422.450,00              194.345.575,00            -                                -                                
76.268.245,00                    26.439.080,00                3.604.900,00                  46.224.265,00                -                                 -                                 
79.148.605,00                    27.628.840,00                3.767.120,00                  47.752.645,00                -                                 -                                 
82.158.595,00                    28.872.140,00                3.936.640,00                  49.349.815,00                -                                 -                                 
85.304.030,00                    30.171.390,00                4.113.790,00                  51.018.850,00                -                                 -                                 

322.879.475,00                113.111.450,00            15.422.450,00              194.345.575,00            -                                -                                

2018 2019 2020 2021 Observações

METAS POR REGIÃO
ATENÇÃO À SAÚDE

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018

Total:

2019
2020

2019

2029 - Contratos Complementares de 
Assistência

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A Despesas custeadas Percentual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ATENÇÃO À SAÚDE

Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento dos usuários SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Atenção à Saúde

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de garantir o suprimento de alimentos, materiais e medicamentos necessários para o atendimento dos usuários do SUS.
Sociedade em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto:

RECURSOS

31/12/21

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2028 - Aquisição e Reposição de 
Insumos para Atendimento da Clientela 
SUS

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A Despesas custeadas

Total:

Percentual

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Estabelecer contratos, convenios e subvenções para execução das ações e Percentual
Percentual
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Unidade: 02.05.00
Programa: 0007
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

1759 30/05/17 1759 1795 1831 1868 1868
164 30/05/17 164 164 164 164 656

64 20/08/17 64 65 66 67 67

9 20/08/17 9 9 9 9 9

0 20/08/17 0,5 0,5 0 0 1

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 1759 141.471.475,00                  129.836.475,00              -                                 11.635.000,00                -                                 -                                 
2019 1759 144.745.084,00                  132.586.504,00              -                                 12.158.580,00                -                                 -                                 
2020 1759 150.445.990,00                  137.740.270,00              12.705.720,00                -                                 -                                 
2021 1759 155.838.660,00                  142.561.180,00              -                                 13.277.480,00                -                                 -                                 

592.501.209,00                542.724.429,00            -                                 49.776.780,00              -                                 -                                 
2018 100% 11.277.470,00                    4.777.470,00                  -                                 6.500.000,00                  -                                 -                                 
2019 100% 11.689.410,00                    4.896.910,00                  6.792.500,00                  -                                 -                                 
2020 100% 12.117.490,00                    5.019.330,00                  -                                 7.098.160,00                  -                                 -                                 
2021 100% 12.869.470,00                    5.451.890,00                  -                                 7.417.580,00                  -                                 -                                 

47.953.840,00                  20.145.600,00              -                                 27.808.240,00              -                                 -                                 
2018 38% 1.500.000,00                      1.500.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 61% 300.000,00                         300.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 83% 300.000,00                         300.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 91% 300.000,00                         300.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

2.400.000,00                    2.400.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
154.248.945,00                  136.113.945,00              -                                 18.135.000,00                -                                 -                                 
156.734.494,00                  137.783.414,00              -                                 18.951.080,00                -                                 -                                 
162.863.480,00                  143.059.600,00              -                                 19.803.880,00                -                                 -                                 
169.008.130,00                  148.313.070,00              -                                 20.695.060,00                -                                 -                                 

642.855.049,00                565.270.029,00            -                                 77.585.020,00              -                                 -                                 
154.248.945,00                  136.113.945,00              -                                 18.135.000,00                -                                 -                                 
156.734.494,00                  137.783.414,00              -                                 18.951.080,00                -                                 -                                 
162.863.480,00                  143.059.600,00              -                                 19.803.880,00                -                                 -                                 
169.008.130,00                  148.313.070,00              -                                 20.695.060,00                -                                 -                                 

642.855.049,00                565.270.029,00            -                                 77.585.020,00              -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

RECURSOS

31/12/21

2032 - Adequação e Expansão da 
Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A
Informatização da Rede Municipal 
de Saúde.

Porcentagem 
de Serviços de 

Saude 
Informatizados Total:

Término Previsto:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Manutenção de Adiantamentos Número mensal de adiantamentos concedidos
Número de servidores da SMS

Total:

Unidade Responsável:

Unidades de saude construidas, reformadas ou ampliadas.

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2030 - Salários e Benefícios dos 
Servidores

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A Pagamento de Pessoal Civil

Total:

Unidade

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

A Despesas pagas

Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

2021

Percentual

2019
2020

2031 - Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de 
Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Propaganda e Publicidade Numero de Campanhas que demandam  Propagandas e 
Publicidades 

Salários e Benefícios dos Servidores

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Gestão na Rede Pública de Saúde

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de garantir o funcionamento da secretaria, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS.
Sociedade em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde Unidades de Saude em Operação

METAS POR REGIÃO
GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Unidade: 02.05.00
Programa: 0008
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

0 - 0,50 0,50 1,00

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 1    2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2019 1    2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2020  1/2 2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2021  1/2 2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 

8.000.000,00                    -                                 -                                 8.000.000,00                -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 

8.000.000,00                    -                                 -                                 8.000.000,00                -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 
2.000.000,00                      -                                 -                                 2.000.000,00                  -                                 -                                 

8.000.000,00                    -                                 -                                 8.000.000,00                -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
1

1
0,5 0,5Ambulatório  de Ortopedia e Dor Crônica Unidade

METAS POR REGIÃO
INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Casa da Mulher Unidade
Unidade

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Centro Diagnóstico
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020
2021

Unidade Responsável:

Unidades

Total:

1005 - Investimentos na Rede Municipal 
de Saúde

02.05.01 - Fundo Municipal 
da Saúde

P
Construções e Aquisição de 
Equipamentos Médicos 
Hospitalares.

RECURSOS

2021
Total:

2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

 Investimentos na Rede Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Investimentos na Rede Pública de Saúde

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de construir unidades municipais de saúde para o atendimento dos usuários do SUS.
Sociedade em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

2019

31/12/21

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Término Previsto:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Unidades de saude construidas, reformadas ou ampliadas.
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Unidade: 02.09.00
Programa: 0009
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao 
final do PPA

460 22/06/2017 610 635 644 644 644

89.569 22/06/2017 92969 93134 93134 93134 93134

259 22/06/2017 409 434 434 434 434

0 22/06/2017 7 2 1 1 11

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 409 100.000,00                          100.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 434 100.000,00                          100.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 434 100.000,00                          100.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 434 100.000,00                          100.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   

400.000,00                      400.000,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 7 1.003.605,00                       600.000,00                      3.605,00                          400.000,00                      -                                   -                                   
2019 2 1.210.780,00                       980.780,00                      -                                   230.000,00                      -                                   -                                   
2020 1 1.374.400,00                       1.374.400,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 1 340.000,00                          340.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   

3.928.785,00                   3.295.180,00                3.605,00                      630.000,00                  -                               -                               
2018 92969 6.303.780,00                       6.303.780,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   
2019 93134 7.154.610,00                       7.154.610,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   
2020 93134 7.405.020,00                       7.405.020,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   
2021 93134 7.664.200,00                       7.664.200,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   

28.527.610,00                 28.527.610,00              -                               -                               -                               -                               
2018 12 2.000,00                              -                                   -                                   -                                   2.000,00                          -                                   
2019 12 2.000,00                              -                                   -                                   -                                   2.000,00                          -                                   
2020 12 2.000,00                              -                                   -                                   -                                   2.000,00                          -                                   
2021 12 2.000,00                              -                                   -                                   -                                   2.000,00                          -                                   

8.000,00                          -                               -                               -                               8.000,00                      -                               
2018 1 1.500,00                              1.000,00                          -                                   -                                   500,00                             -                                   
2019 1 1.500,00                              1.000,00                          -                                   -                                   500,00                             -                                   
2020 1 1.500,00                              1.000,00                          -                                   -                                   500,00                             -                                   
2021 1 1.500,00                              1.000,00                          -                                   -                                   500,00                             -                                   

6.000,00                          4.000,00                      -                               -                               2.000,00                      -                               
2018 10231 22.904.560,00                     18.325.440,00                 516.030,00                      2.483.070,00                   1.580.020,00                   -                                   
2019 11150 23.411.060,00                     18.691.950,00                 527.420,00                      2.544.520,00                   1.647.170,00                   -                                   
2020 11150 23.926.505,00                     19.065.790,00                 539.025,00                      2.606.815,00                   1.714.875,00                   -                                   
2021 11150 24.834.555,00                     19.828.420,00                 550.860,00                      2.670.670,00                   1.784.605,00                   -                                   

95.076.680,00                 75.911.600,00              2.133.335,00                10.305.075,00              6.726.670,00                -                               
2018 10 411.385,00                          50.000,00                        -                                   -                                   361.385,00                      -                                   
2019 10 426.420,00                          50.000,00                        -                                   -                                   376.420,00                      -                                   
2020 10 441.625,00                          50.000,00                        -                                   -                                   391.625,00                      -                                   
2021 10 457.295,00                          50.000,00                        -                                   -                                   407.295,00                      -                                   

1.736.725,00                   151.823.200,00            -                               -                               1.536.725,00                -                               
2018 5463 19.049.230,00                     15.846.410,00                 1.145.530,00                   2.057.290,00                   -                                   -                                   
2019 5463 19.431.920,00                     16.163.340,00                 1.168.860,00                   2.099.720,00                   -                                   -                                   
2020 5463 19.822.085,00                     16.486.610,00                 1.192.505,00                   2.142.970,00                   -                                   -                                   
2021 5463 20.549.855,00                     17.146.070,00                 1.216.680,00                   2.187.105,00                   -                                   -                                   

78.853.090,00                 65.642.430,00              4.723.575,00                8.487.085,00                -                               -                               
2018 45 1.795.250,00                       1.695.250,00                   -                                   -                                   100.000,00                      -                                   
2019 45 1.337.630,00                       1.237.630,00                   -                                   -                                   100.000,00                      -                                   
2020 45 1.381.070,00                       1.281.070,00                   -                                   -                                   100.000,00                      -                                   
2021 45 1.925.600,00                       1.825.600,00                   -                                   -                                   100.000,00                      -                                   

6.439.550,00                   6.039.550,00                -                               -                               400.000,00                  -                               
51.571.310,00                     42.921.880,00                 1.665.165,00                   4.940.360,00                   2.043.905,00                   -                                   
53.075.920,00                     44.379.310,00                 1.696.280,00                   4.874.240,00                   2.126.090,00                   -                                   
54.454.205,00                     45.763.890,00                 1.731.530,00                   4.749.785,00                   2.209.000,00                   -                                   
55.875.005,00                     46.955.290,00                 1.767.540,00                   4.857.775,00                   2.294.400,00                   -                                   

214.976.440,00               180.020.370,00            6.860.515,00                19.422.160,00              8.673.395,00                -                               
51.571.310,00                     42.921.880,00                 1.665.165,00                   4.940.360,00                   2.043.905,00                   -                                   
53.075.920,00                     44.379.310,00                 1.696.280,00                   4.874.240,00                   2.126.090,00                   -                                   
54.454.205,00                     45.763.890,00                 1.731.530,00                   4.749.785,00                   2.209.000,00                   -                                   
55.875.005,00                     46.955.290,00                 1.767.540,00                   4.857.775,00                   2.294.400,00                   -                                   

214.976.440,00               180.020.370,00            6.860.515,00                19.422.160,00              8.673.395,00                -                               

2018 2019 2020 2021 Observações
                       460.000,00 

                       300.000,00 
                       297.400,00 

                       310.780,00 
                       325.000,00 

                       320.000,00 
                         72.000,00 
                       300.000,00 
                       600.000,00 

                       570.000,00 
                       340.000,00 Construção  CRAS Nova Bauru 1 Leste

Construção/Reforma Massa Caseira 1 Norte
Reforma Predio Sebes - Alfredo Maia 1 Oeste
Construção do Centro POP 1 Centro 

2040 - Atendimento da Rede de 
Proteção Social Especial na Execução da 
Politica das Criança e do Adolescente 

02.09.02 - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

A Atendimento de Usuários Unidade

Total:

Construção CRAS Sta Candida 1 Oeste

2021
Total:

2018

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:
2019
2020

Construção  CRAS Nova Esperança/Jaraguá /Sta Edwiges 1
Oeste
Norte

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO  SUAS,  DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Construção  CRAS Tibiriçá 1

2020

Construção CRAS Europa/Niceia 1 Sul
Construção  NAI 1 Norte

Construção CREAS /SICONV 1 Centro 

1006 - Construção e Ampliação de 
Unidades de Atendimento Social

Total:

2034 - Gestão  de Contratos 
 02.09.01 - Gestão 
Administrativa e de Apoio 
as Ações Sociais

A
Gestão cemiterios, auxilio funeral, 
passe idoso e estudante 

Unidade

2038 - Projetos Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
IRRF e outros 

02.09.02 - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

A Atendimento de Usuários Unidade

Total:

A
Implantantação e cofinanciamento 
de projetos 

Unidade

Unidade

Total:

2036 - Manutenção das Atividades do 
Fundo Municipal de Politicas Publicas 
sobre alcool e Outras Drogas 

02.09.05 - Fundo Municipal 
de Politicas Publicas sobre 
alcool e Outras Drogas 

A

2037 -  Atendimento da Rede 
Socioassistencial na Execução da Politica 
da Assistencial Social Básica

02.09.03 - Fundo Municipal 
da Assitência Social 

A

Atendimento de Usuários Unidade

Total:

Construção e ampliação

Total:

Total:

Unidade
 02.09.01 - Gestão 
Administrativa e de Apoio 
as Ações Sociais

P

Atendimento de Usuários Unidade

Total:

Gestão -Auxilio Funeral e Cemiterios Unidade 

Apoio a Projetos Unidade

Construções Unidade

Unidade

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Apoio aos serviços socioassistenciais Unidade 

Unidade Responsável:

AÇÕES

Descrição da Ação:

Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO  SUAS,  DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria do Bem Estar Social
Gestão do Suas, da Criança e Adolescentes e Fundos Vinculados a Assistencia Social

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de dar suporte aos serviços executados pela secretaria de forma integral bem como a administração de pessoal e logística da sede.
Sociedade em geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto: 31/12/21

 02.09.01 - Gestão 
Administrativa e de Apoio 
as Ações Sociais

A2033 - Apoio a Projetos Sociais 

2021

Sul1

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Construção   CRAS Ferraz

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

Projetos socioassistenciais 

RECURSOS

2035 - Manutenção das Ações do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa

02.09.04 - Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa - FUMPI

Cofinanciamento de Projetos 
/Programas 

Total:

2039 -  Atendimento da Rede 
Socioassistencial na Execução da Politica 
da Assistencial Social Especial

02.09.03 - Fundo Municipal 
da Assitência Social 

A
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Unidade: 02.07.00
Programa: 0010
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao 
final do PPA

95% 05/2017 100% 100% 100% 100% 100%
91% 05/2017 100% 100% 100% 100% 100%
85% 05/2017 100% 100% 100% 100% 100%
94% 05/2017 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 2.600.000,00                     2.600.000,00                 -                               -                               -                               -                               
2019 100% 2.665.000,00                     2.665.000,00                 -                               -                               -                               -                               
2020 100% 2.731.630,00                     2.731.630,00                 -                               -                               -                               -                               
2021 100% 2.840.900,00                     2.840.900,00                 -                               -                               -                               -                               

10.837.530,00                 10.837.530,00             -                               -                               -                               -                               
2018 440 170.000,00                       170.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 440 174.250,00                       174.250,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 440 178.610,00                       178.610,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 400 185.750,00                       185.750,00                    -                               -                               -                               -                               

708.610,00                      708.610,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 100% 170.000,00                       170.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 100% 174.250,00                       174.250,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 100% 178.610,00                       178.610,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 100% 185.750,00                       185.750,00                    -                               -                               -                               -                               

708.610,00                      708.610,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 4 50.000,00                         50.000,00                     -                               -                               -                               -                               
2019 4 51.250,00                         51.250,00                     -                               -                               -                               -                               
2020 4 52.530,00                         52.530,00                     -                               -                               -                               -                               
2021 4 54.630,00                         54.630,00                     -                               -                               -                               -                               

208.410,00                      208.410,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 100% 500.000,00                       500.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 100% 512.500,00                       512.500,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 100% 525.310,00                       525.310,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 100% 546.320,00                       546.320,00                    -                               -                               -                               -                               

2.084.130,00                   2.084.130,00               -                               -                               -                               -                               
2018 100% 4.100.000,00                     4.100.000,00                 -                               -                               -                               -                               
2019 100% 3.593.392,00                     3.593.392,00                 -                               -                               -                               -                               
2020 100% 4.916.668,00                     4.916.668,00                 -                               -                               -                               -                               
2021 100% 5.128.748,00                     5.128.748,00                 -                               -                               -                               -                               

17.738.808,00                 17.738.808,00             -                               -                               -                               -                               
2018 100% 200.000,00                       200.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 100% 205.000,00                       205.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 100% 210.130,00                       210.130,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 100% 218.540,00                       218.540,00                    -                               -                               -                               -                               

833.670,00                      833.670,00                  -                               -                               -                               -                               
2018 100% 39.550.000,00                   8.709.560,00                 -                               30.840.000,00               440,00                          -                               
2019 100% 39.750.000,00                   5.549.540,00                 -                               34.200.000,00               460,00                          -                               
2020 100% 39.750.000,00                   5.549.520,00                 -                               34.200.000,00               480,00                          -                               
2021 100% 27.750.000,00                   5.549.500,00                 -                               22.200.000,00               500,00                          -                               

146.800.000,00               25.358.120,00             -                               121.440.000,00           1.880,00                      -                               
2018 20 210.000,00                       -                               -                               210.000,00                    -                               -                               
2019 15 217.350,00                       -                               -                               217.350,00                    -                               -                               
2020 15 224.960,00                       -                               -                               224.960,00                    -                               -                               
2021 7 232.830,00                       -                               -                               232.830,00                    -                               -                               

885.140,00                      -                               -                               885.140,00                  -                               -                               
2018 100% 360.000,00                       150.000,00                    -                               210.000,00                    -                               -                               
2019 100% 235.143.700,00                 153.750,00                    -                               234.989.950,00             -                               -                               
2020 100% 73.122.240,00                   157.590,00                    -                               72.964.650,00               -                               -                               
2021 100% 381.240,00                       163.890,00                    -                               217.350,00                    -                               -                               

309.007.180,00               625.230,00                  -                               308.381.950,00           -                               -                               
2018 100% 1.100.000,00                     500.000,00                    -                               600.000,00                    -                               -                               
2019 100% 1.133.500,00                     512.500,00                    -                               621.000,00                    -                               -                               
2020 100% 1.168.050,00                     525.310,00                    -                               642.740,00                    -                               -                               
2021 100% 1.211.560,00                     546.320,00                    -                               665.240,00                    -                               -                               

4.613.110,00                   2.084.130,00               -                               2.528.980,00               -                               -                               
2018 100% 75.000.000,00                   6.000.000,00                 -                               69.000.000,00               -                               
2019 -                                   -                               -                               -                               -                               -                               
2020 -                                   -                               -                               -                               -                               -                               
2021 -                                   -                               -                               -                               -                               -                               

75.000.000,00                 6.000.000,00               -                               69.000.000,00             -                               -                               
2018 100% 750.000,00                       750.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 100% 750.000,00                       750.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 100% 750.000,00                       750.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 100% 750.000,00                       750.000,00                    -                               -                               -                               -                               

3.000.000,00                   3.000.000,00               -                               -                               -                               -                               
2018 8 100.000,00                       100.000,00                    -                               -                               -                               -                               
2019 8 102.500,00                       102.500,00                    -                               -                               -                               -                               
2020 8 105.060,00                       105.060,00                    -                               -                               -                               -                               
2021 8 109.260,00                       109.260,00                    -                               -                               -                               -                               

416.820,00                      416.820,00                  -                               -                               -                               -                               
124.860.000,00                 23.999.560,00               -                               100.860.000,00             440,00                          -                               
284.472.692,00                 14.443.932,00               -                               270.028.300,00             460,00                          -                               
123.913.798,00                 15.880.968,00               -                               108.032.350,00             480,00                          -                               
39.595.528,00                   16.279.608,00               -                               23.315.420,00               500,00                          -                               

572.842.018,00               70.604.068,00             -                               502.236.070,00           1.880,00                      -                               
124.860.000,00                 23.999.560,00               -                               100.860.000,00             440,00                          -                               
284.472.692,00                 14.443.932,00               -                               270.028.300,00             460,00                          -                               
123.913.798,00                 15.880.968,00               -                               108.032.350,00             480,00                          -                               
39.595.528,00                   16.279.608,00               -                               23.315.420,00               500,00                          -                               

572.842.018,00               70.604.068,00             -                               502.236.070,00           1.880,00                      -                               

2018 2019 2020 2021 Observações
30% 20% 20% 30%

8 8 8 8
100 100 100 100

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Região

PERCENTUAL MUNICIPIO

PERCENTUAL MUNICIPIO
UNIDADE MUNICIPIO

DRENAGEM

METAS POR REGIÃO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Total:

2050 - Manutenção De Obras Viárias

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Manutenções Unidade

OP Pagamento dos Processos2049 - Desapropriações

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

Percentual

Total:

Manutenções Percentual

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

P

P

Obra Percentual

Total:

1010 - Construção Da Estação De 
Tratamento De Esgoto

2047 - Manutenção de Terraplenagem 
de Vias

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Manutenções Percentual

ETE
Descrição

Total:

OBRAS VIÁRIAS

Unidade de Medida

Unidade

Total:

1008 - Investimento em Materiais 
Permanentes

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

1009 - Investimento Em Redes De 
Captação, Contenção E Drenagem De 
Vazão Pluviométrica

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

P PercentualDemanda

Total:

A
2048 - Manutenção dos Serviços de 
Drenagem

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos Total:

Unidade

Unidade

Total:

2044 - Manutenção do Patrimônio 
Imobiliário

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Locais

Manutenções Percentual

A Custos

Total:

Percentual

RECURSOS

Aquisições

Total:

2042 - Segurança do Trabalho

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Servidores

Total:

Total:

Total:

Total:

1007 - Investimento em Infraestrutura
02.07.02 - Fundo Municipal 
de Infraestrutura

P Pavimentação Percentual

2046 - Manutenção da Pavimentação - 
Tapa Buraco e Recape

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A

Percentual

2021
Total:

Unidade Responsável:

Percentual

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2041 - Apoio Operacional

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:
2019
2020

2045 - Manutenção de Confecção de 
Pré-Moldados

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A
Guias, Sarjetas, Canaletas,
Tampas De Boca De Lobo,
Rampas Para Acessibilidade

2043 - Serviços Técnicos

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Serviços Tercerizados Percentual

Total:

Fonte:
Terraplenagem

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Operação Tapa Buraco Percentual

Desobstrução De Galerias

Secretaria Municipal de Obras
Obras de Infraestrutura

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de gestão de recursos para funcionamento da secretaria em apoio aos programas de infraestrutura do município.
População em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto: 31/12/21
INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Manutenção De Galerias Percentual
Percentual
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Unidade: 02.07.00
Programa: 0011
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

94% 05/2017 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 1.465.460,00                      1.465.460,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 1.502.100,00                      1.502.100,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 1.539.650,00                      1.539.650,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 1.601.240,00                      1.601.240,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

6.108.450,00                    6.108.450,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 12 3.105.000,00                      3.105.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 12 3.182.630,00                      3.182.630,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 12 3.262.200,00                      3.262.200,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 12 3.392.690,00                      3.392.690,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

12.942.520,00                  12.942.520,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 10.651.602,00                    10.651.602,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 10.917.890,00                    10.917.890,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 11.190.840,00                    11.190.840,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 11.638.470,00                    11.638.470,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

44.398.802,00                  44.398.802,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
15.222.062,00                    15.222.062,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
15.602.620,00                    15.602.620,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
15.992.690,00                    15.992.690,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
16.632.400,00                    16.632.400,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

63.449.772,00                  63.449.772,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
15.222.062,00                    15.222.062,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
15.602.620,00                    15.602.620,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
15.992.690,00                    15.992.690,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
16.632.400,00                    16.632.400,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

63.449.772,00                  63.449.772,00              -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
100% 100% 100% 100%

METAS POR REGIÃO
SERVIÇOS PÚBLICOS

2021

MunicípioPercentual

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Iluminação Pública
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020

2019
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
SERVIÇOS PÚBLICOS

Manutenção da Iluminação Pública

Secretaria Municipal de Obras
Serviços Públicos

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem objetivo de suprir a necessidade de Iluminação Pública no perímetro urbano.
Todo o município

01/01/18Contínua Inicio Previsto: 31/12/21

A

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

1011 - Investimento em Iluminação 
Pública

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

P Demanda

Total:

Percentual

Total:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Percentual

2052 - Manutenção da Iluminação 
Pública

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

A Demanda Percentual

2051 - Gestão de Contratos de 
Iluminação Pública

Parcelas Mensais Meses

RECURSOS

Término Previsto:

Unidade: 02.14.00
Programa: 0012
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

350 01/12/2016 360 400 450 500 650
1 01/12/2016 3 0 2 1 7

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 24.375,00                           -                                 -                                 -                                 24.375,00                       -                                 
2019 100% 25.415,00                           -                                 -                                 -                                 25.415,00                       -                                 
2020 100% 26.465,00                           -                                 -                                 -                                 26.465,00                       -                                 
2021 100% 27.330,00                           -                                 -                                 -                                 27.330,00                       -                                 

103.585,00                       -                                 -                                 -                                 103.585,00                    -                                 
2018 3 250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
2019 0 250.000,00                         250.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 2 600.000,00                         250.000,00                     -                                 350.000,00                     -                                 -                                 
2021 1 250.000,00                         250.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

1.350.000,00                      850.000,00                     -                                 500.000,00                     -                                 -                                 
2018 1 130.000,00                         130.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 1 130.000,00                         130.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 1 130.000,00                         130.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 1 130.000,00                         130.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

520.000,00                         520.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 2 750.000,00                         100.000,00                     -                                 650.000,00                     -                                 -                                 
2019 2 750.000,00                         100.000,00                     -                                 650.000,00                     -                                 -                                 
2020 2 750.000,00                         100.000,00                     -                                 650.000,00                     -                                 -                                 
2021 1 450.000,00                         100.000,00                     -                                 350.000,00                     -                                 -                                 

2.700.000,00                      400.000,00                     -                                 2.300.000,00                  -                                 -                                 
2018 1 295.000,00                         45.000,00                       -                                 250.000,00                     -                                 -                                 
2019 1 1.100.000,00                      100.000,00                     -                                 1.000.000,00                  -                                 -                                 
2020 1 100.000,00                         100.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 1 1.650.000,00                      150.000,00                     -                                 1.500.000,00                  -                                 -                                 

3.145.000,00                      395.000,00                     -                                 2.750.000,00                  -                                 -                                 
1.449.375,00                      375.000,00                     -                                 1.050.000,00                  24.375,00                       -                                 
2.255.415,00                      580.000,00                     -                                 1.650.000,00                  25.415,00                       -                                 
1.606.465,00                      580.000,00                     -                                 1.000.000,00                  26.465,00                       -                                 
2.507.330,00                      630.000,00                     -                                 1.850.000,00                  27.330,00                       -                                 

7.818.585,00                    2.165.000,00                -                                 5.550.000,00                103.585,00                    -                                 
1.449.375,00                      375.000,00                     -                                 1.050.000,00                  24.375,00                       -                                 
2.255.415,00                      580.000,00                     -                                 1.650.000,00                  25.415,00                       -                                 
1.606.465,00                      580.000,00                     -                                 1.000.000,00                  26.465,00                       -                                 
2.507.330,00                      630.000,00                     -                                 1.850.000,00                  27.330,00                       -                                 

7.818.585,00                    2.165.000,00                -                                 5.550.000,00                103.585,00                    -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
 2 
 1 

2 1

Término Previsto:

2056 - Recursos Naturais 

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

A
Implantação do Programa Produtor 
de Águas e Pagamento por 
Serviços Ambientais - PSA

Unidade

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

A
Entrepostos e Centros de 
Distribuição

Unidade

2055 - Infraestrutura Rural

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

A Compra de Equipamentos Unidade

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Agroindústrias Unidade
Unidade

Total:

Total:

1011 - Apoio ao Desenvolvimento Rural

02.14.01 - Gestão 
Administrativa, da 
Agricultura, da Pesca e de 
Abastecimento

P Agroindústrias Unidade

2054 - Fomento ao Abastecimento 
Alimentar

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2053 - Manutenção do Fundo Epecial de 
Despesa

02.14.02 -Fundo Especial de 
Despesa

A Despesas Realizadas

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

Percentual

Total:

Total:

2019
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE  EMPREGO E RENDA

Produtores Atendidos

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Agricultura Sustentável e Geradora de  Emprego e Renda

Vinculado à diretriz Geração de Emprego e Renda, tem o objetivo de promover o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, fortalecendo as Políticas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde, Educação, Esporte e de Geração de Emprego e Renda.  Desemvolver e 
Sociedade em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

RECURSOS

31/12/21

2020
2021

TibiriçaUnidade 

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Instalação de Agroindústrias
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

Instalação de Agroindústrias Unidade 
Jardim Ivone

MCMV (entorno)

METAS POR REGIÃO
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE  EMPREGO E RENDA

Instalação de Agroindústrias Unidade 
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Unidade: 02.01.00
Programa: 0013
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

100% 30/06/2017 100% 100% 100% 100% 100%
100% 30/06/2017 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 4.260.110,00                      -                                 -                                 -                                 4.260.110,00                  -                                 
2019 100% 4.336.410,00                      -                                 -                                 -                                 4.336.410,00                  -                                 
2020 100% 4.596.710,00                      -                                 -                                 -                                 4.596.710,00                  -                                 
2021 100% 4.772.545,00                      -                                 -                                 -                                 4.772.545,00                  -                                 

17.965.775,00                  -                                 -                                 -                                 17.965.775,00              -                                 
2018 25% 100.000,00                         -                                 -                                 -                                 100.000,00                     -                                 
2019 25% 100.000,00                         -                                 -                                 -                                 100.000,00                     -                                 
2020 25% 100.000,00                         -                                 -                                 -                                 100.000,00                     -                                 
2021 25% 100.000,00                         -                                 -                                 -                                 100.000,00                     -                                 

400.000,00                       -                                 -                                 -                                 400.000,00                    -                                 
2018 100% 50.000,00                           50.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 75.000,00                           75.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 100.000,00                         100.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 100.000,00                         100.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

325.000,00                       325.000,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 130.000,00                         130.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 133.250,00                         133.250,00                     -                                 -                                 -                                 
2020 100% 136.580,00                         136.580,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 139.990,00                         139.990,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

539.820,00                       539.820,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
4.540.110,00                      180.000,00                     -                                 -                                 4.360.110,00                  -                                 
4.644.660,00                      208.250,00                     -                                 -                                 4.436.410,00                  -                                 
4.933.290,00                      236.580,00                     -                                 -                                 4.696.710,00                  -                                 
5.112.535,00                      239.990,00                     -                                 -                                 4.872.545,00                  -                                 

19.230.595,00                  864.820,00                    -                                 -                                 18.365.775,00              -                                 
4.540.110,00                      180.000,00                     -                                 -                                 4.360.110,00                  -                                 
4.644.660,00                      208.250,00                     -                                 -                                 4.436.410,00                  -                                 
4.933.290,00                      236.580,00                     -                                 -                                 4.696.710,00                  -                                 
5.112.535,00                      239.990,00                     -                                 -                                 4.872.545,00                  -                                 

19.230.595,00                  864.820,00                    -                                 -                                 18.365.775,00              -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
25% 25% 25% 25% -

Atendimento da População em 
Risco

Término Previsto:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Atendimentos prestados à população pelo Corpo de Bombeiros Percentual
Percentual

Percentual

Unidade Responsável:

Total:

Total:

1012 - Construção de Unidades de 
Bombeiros

02.01.02 - Fundo Municipal 
de Manutenção do Corpo 
de Bombeiros

P
Construções e Ampliações das 
Unidades

Percentual

2059 - Manutenção da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil

02.01.04 -  Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil

A
Atendimento da População em 
Risco

Percentual

2058 - Manutenção do Fundo de 
Solidariedade

02.01.03 - Fundo Social da 
Solidariedade

Total:

A

RECURSOS

31/12/21

2021
Total:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2057 - Manutenção das Ações do Corpo 
de Bombeiros

02.01.02 - Fundo Municipal 
de Manutenção do Corpo 
de Bombeiros

A Chamadas Atendidas

Total:

Percentual

2019
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
DEFESA CIVIL

Realização de Vistorias da Defesa Civil a população 

Gabinete do Prefeito
Defesa Civil

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover estudos de politicas públicas, propor ações e atendimento dos municipes que se encontram em situações de risco.
Sociedade em Geral

01/01/18Continua Inicio Previsto:

2020

METAS POR REGIÃO
DEFESA CIVIL

2021

Centro SulPercentual

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Construção nova sede
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020

Unidade: 02.11.00
Programa: 0014
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

12.000 01/03/2017 15000 20000 25000 30000
48 01/02/2017 48 48 48 48

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 48 400.000,00                         400.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 48 410.000,00                         410.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 48 420.250,00                         420.250,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 48 432.860,00                         432.860,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

1.663.110,00                    1.663.110,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 7000 200.000,00                         200.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 8000 205.000,00                         205.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 9000 210.130,00                         210.130,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 10000 456.467,00                         456.467,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

1.071.597,00                    1.071.597,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 20 2.066.415,00                      2.000.000,00                  -                                 -                                 66.415,00                       -                                 
2019 22 2.129.235,00                      2.060.000,00                  -                                 -                                 69.235,00                       -                                 
2020 24 2.193.890,00                      2.121.800,00                  -                                 -                                 72.090,00                       -                                 
2021 26 2.260.479,00                      2.185.454,00                  -                                 -                                 75.025,00                       -                                 

8.650.019,00                    8.367.254,00                -                                 -                                 282.765,00                    -                                 
2018 9 5.900.000,00                      400.000,00                     1.100.000,00                  4.400.000,00                  -                                 -                                 
2019 2 2.520.000,00                      400.000,00                     -                                 2.120.000,00                  -                                 -                                 
2020 1,50 13.210.000,00                    470.000,00                     -                                 12.740.000,00                -                                 -                                 
2021 2,50 13.470.000,00                    970.000,00                     -                                 12.500.000,00                -                                 -                                 

35.100.000,00                  2.240.000,00                1.100.000,00                31.760.000,00              -                                 -                                 
8.566.415,00                      3.000.000,00                  1.100.000,00                  4.400.000,00                  66.415,00                       -                                 
5.264.235,00                      3.075.000,00                  -                                 2.120.000,00                  69.235,00                       -                                 

16.034.270,00                    3.222.180,00                  -                                 12.740.000,00                72.090,00                       -                                 
16.619.806,00                    4.044.781,00                  -                                 12.500.000,00                75.025,00                       -                                 

46.484.726,00                  13.341.961,00              1.100.000,00                31.760.000,00              282.765,00                    -                                 
8.566.415,00                      3.000.000,00                  1.100.000,00                  4.400.000,00                  66.415,00                       -                                 
5.264.235,00                      3.075.000,00                  -                                 2.120.000,00                  69.235,00                       -                                 

16.034.270,00                    3.222.180,00                  -                                 12.740.000,00                72.090,00                       -                                 
16.619.806,00                    4.044.781,00                  -                                 12.500.000,00                75.025,00                       -                                 

46.484.726,00                  13.341.961,00              1.100.000,00                31.760.000,00              282.765,00                    -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
1 1

1
1
2
3
1

1 1
2

1
1Construção do Centro de Iniciação ao Esporte Unidade Leste

Norte

Construção de Campo de Futebol Society Unidade Leste
Construção de Arquibancada, Vestiario e banheiros na Pista de Atletismo Unidade Oeste

Construção de Campo de Futebol Society Unidade Noroeste
Construção de Campo de Futebol Society Unidade Sudoeste

Construção de Campo de Futebol Society Unidade

Noroeste

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Construção da Pista de Skate Unidade
Construção da Pista de Skate Unidade Norte
Construção de Campo de Futebol Society Unidade Nordeste

2020
2021

NorteUnidade

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Construção da Arena de Esportes
Descrição Unidade de Medida Região

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Usuários Atendidos pelo Programa

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Gestão do Esporte e Lazer

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de desenvolver a cultura esportiva desde a iniciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de vida dos participantes. Promover a 
Sociedade em geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

RECURSOS

31/12/21

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

A Modalidade Esportivas

Total:

Unidade

Total:

2061 - Lazer
02.11.01 - Gestão 
Administrativa, de Desporto 
e Lazer

A

2062 - Manutenção do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Esportivo

02.11.02 - Fundo Municipal 
de Desenvolvimento 
Esportivo

Unidade
Unidade 

Usuarios Atendidos Unidade

Descrição da Ação:

2060 - Desporto Competitivo e Não 
Competitivo

02.11.01 - Gestão 
Administrativa, de Desporto 
e Lazer

Término Previsto:

Unidade

Total:

1013 - Construção e Ampliação de 
Unidades Esportivas

02.11.01 - Gestão 
Administrativa, de Desporto 
e Lazer

P Construção e Ampliação

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Desporto de Rendimento

A Modalidade Esportivas Unidade
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Unidade: 02.10.00
Programa: 0015
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

- - 8 10 10 8 0,36
- - 25% 25% 25% 25% 100%
7 01/06/2017 2 2 2 1 14
- - 25% 25% 25% 25% 100%
- - 25% 25% 25% 25% 100%

Unidade - - 2 2 2 2 8

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 8 320.000,00                            120.000,00                           200.000,00                           -                                           -                                           -                                           
2019 10 123.000,00                            123.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 10 126.080,00                            126.080,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 8 129.860,00                            129.860,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           

698.940,00                          498.940,00                      200.000,00                      -                                   -                                   -                                   

2018 100% 600.000,00                            600.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 615.000,00                            615.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 630.380,00                            630.380,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 649.290,00                            649.290,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           

2.494.670,00                       2.494.670,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   

2018 100% 90.000,00                              90.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 92.250,00                              92.250,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 94.560,00                              94.560,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 97.400,00                              97.400,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

374.210,00                          374.210,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 4 50.000,00                              50.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 6 50.000,00                              50.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 4 50.000,00                              50.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 4 50.000,00                              50.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

200.000,00                          200.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 25% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 50% 57.000,00                              57.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 75% 55.000,00                              55.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 52.000,00                              52.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

224.000,00                          224.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 25% 33.000,00                              33.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 50% 78.000,00                              78.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 75% 70.000,00                              70.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 68.000,00                              68.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

249.000,00                          249.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 33.949.578,00                        33.949.578,00                     -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 35.477.310,00                        35.477.310,00                     -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 38.776.890,00                        38.776.890,00                     -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 40.521.850,00                        40.521.850,00                     -                                           -                                           -                                           -                                           

148.725.628,00                   148.725.628,00               -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 400.000,00                            100.000,00                           300.000,00                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 413.500,00                            103.000,00                           310.500,00                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 427.460,00                            106.090,00                           321.370,00                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 441.890,00                            109.270,00                           332.620,00                           -                                           -                                           -                                           

1.682.850,00                       418.360,00                      1.264.490,00                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 100.000,00                            100.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 103.000,00                            103.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 106.090,00                            106.090,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 109.270,00                            109.270,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           

418.360,00                          418.360,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 75.000,00                              75.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 63.000,00                              63.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 71.000,00                              71.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

269.000,00                          269.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 25% 150.000,00                            150.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 50% 300.000,00                            300.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 75% 500.000,00                            500.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 500.000,00                            500.000,00                           -                                           -                                           -                                           -                                           

1.450.000,00                       1.450.000,00                   -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 90.000,00                              90.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 92.700,00                              92.700,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 95.480,00                              95.480,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 98.340,00                              98.340,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

376.520,00                          376.520,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 2 1.742.910,00                         100.000,00                           -                                           1.642.910,00                        -                                           -                                           
2019 2 2.012.740,00                         300.000,00                           -                                           1.712.740,00                        -                                           -                                           
2020 2 1.883.130,00                         100.000,00                           -                                           1.783.130,00                        -                                           -                                           
2021 1 2.155.710,00                         300.000,00                           -                                           1.855.710,00                        -                                           -                                           

7.794.490,00                       800.000,00                      -                                   6.994.490,00                   -                                   -                                   
2018 100% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 60.000,00                              60.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

240.000,00                          240.000,00                      -                                   -                                   -                                   -                                   
2018 100% 441.990,00                            -                                           -                                           -                                           441.990,00                           -                                           
2019 100% 460.765,00                            -                                           -                                           -                                           460.765,00                           -                                           
2020 100% 479.770,00                            -                                           -                                           -                                           479.770,00                           -                                           
2021 100% 499.270,00                            -                                           -                                           -                                           499.270,00                           -                                           

1.881.795,00                       -                                   -                                   -                                   1.881.795,00                   -                                   
2018 2 821.440,00                            -                                           -                                           -                                           821.440,00                           -                                           
2019 2 857.310,00                            -                                           -                                           -                                           857.310,00                           -                                           
2020 2 881.570,00                            -                                           -                                           -                                           881.570,00                           -                                           
2021 2 900.570,00                            -                                           -                                           -                                           900.570,00                           -                                           

3.460.890,00                       -                                   -                                   -                                   3.460.890,00                   -                                   
2018 100% 570.000,00                            -                                           -                                           -                                           570.000,00                           -                                           
2019 100% 590.000,00                            -                                           -                                           -                                           590.000,00                           -                                           
2020 100% 620.000,00                            -                                           -                                           -                                           620.000,00                           -                                           
2021 100% 660.000,00                            -                                           -                                           -                                           660.000,00                           -                                           

2.440.000,00                       -                                   -                                   -                                   2.440.000,00                   -                                   
2018 100% 10.000,00                              10.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2019 100% 10.000,00                              10.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2020 100% 10.000,00                              10.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           
2021 100% 10.000,00                              10.000,00                              -                                           -                                           -                                           -                                           

40.000,00                            40.000,00                        -                                   -                                   -                                   -                                   
39.548.918,00                      35.572.578,00                  500.000,00                      1.642.910,00                    1.833.430,00                    -                                   
41.467.575,00                      37.536.260,00                  310.500,00                      1.712.740,00                    1.908.075,00                    -                                   
44.929.410,00                      40.843.570,00                  321.370,00                      1.783.130,00                    1.981.340,00                    -                                   
47.074.450,00                      42.826.280,00                  332.620,00                      1.855.710,00                    2.059.840,00                    -                                   

173.020.353,00                 156.778.688,00             1.464.490,00                 6.994.490,00                 7.782.685,00                 -                                  
39.548.918,00                      35.572.578,00                  500.000,00                      1.642.910,00                    1.833.430,00                    -                                   
41.467.575,00                      37.536.260,00                  310.500,00                      1.712.740,00                    1.908.075,00                    -                                   
44.929.410,00                      40.843.570,00                  321.370,00                      1.783.130,00                    1.981.340,00                    -                                   
47.074.450,00                      42.826.280,00                  332.620,00                      1.855.710,00                    2.059.840,00                    -                                   

173.020.353,00                 156.778.688,00             1.464.490,00                 6.994.490,00                 7.782.685,00                 -                                  

2018 2019 2020 2021 Observações
25% 25% 25% 25%

8 10 10 8
25% 25% 25% 25%

2 2 2 1
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%

2 2 2 2

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

2068 - Alimentação, Castração e Demais 
Despesas do Centro/Abrigo de Reabilitação 
de Animais Domesticos e de Pequeno Porte

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas Percentual

A Manutenção das Despesas Percentual

2074 - Administração Geral do Zoologico
02.10.03 - Fundo Municipal Do 
Zoologico

A
Fundo Municipal de Manutenção e 
Ampliação do Zoologico

Percentual

2072 - Manutenção de Espaços para 
Descarte Consciente

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A

Total:

Total:

RECURSOS

31/12/21

p Construção Unidade

2071 - Manutenção do Viveiro Municipal

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

Total:

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas Percentual
Unidade

Reestruturação do Horto Florestal Percentual
Obras nova do Parque Zoologico

Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico Percentual

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Total:

Descrição da Ação:

1014 - Construção e Reurbanização de 
Áreas Verdes, Praças, Parques e Bosques

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

P Construção

Total:

Unidade

Total:

2063 - Alimentação dos Animais do Parque 
Zoológico

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas Percentual

Total:

Total:

Total:

1017 - Construção de Espaços para Descarte 
Consciente

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

Total:

Total:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Construção de Espaços para Descarte Consciente Unidade

Construção de Praças

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Gestão do Meio Ambiente

Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de fazer gestão do saneamento ambiental, tratamento de resíduos, parques, praças e áreas verdes.
População em geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto:

Leste

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Obras nova do Parque Zoologico unidade

2020
2021

LesteUnidade

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Const. Do Abrigo de Reabilitação de Animais Domest. E de Peq. Porte

Descrição Unidade de Medida Região

Construção de Praças Unidade Leste/Nordeste/Noroeste/Sudoeste
Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudas Percentual Leste

Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico Percentual

Manutenção das Despesas Percentual

2073 - Fundo municipal do Meio Ambiente / 
Gestão do Meio Ambiente

02.10.02 - Fundo municipal do 
Meio Ambiente

A Manutenção das Despesas Percentual

1018 - Obras nova do Parque Zoologico
02.10.03 - Fundo Municipal Do 
Zoologico

P
Fundo Municipal de Manutenção e 
Ampliação do Zoologico

Unidade

Percentual

2069 - Mamutenção do Jardim Botanico

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas

Ampliação

2067 - Recuperação de Áreas Degradadas

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas Percentual

Percentual

2070 - Reestruturação do Horto Florestal

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

p Reforma do Horto

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

Percentual

1015 - Ampliação e Reestruturação do 
Viveiro de Mudas

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

P Ampliação Percentual

2065 - Realização de Eventos e Educação 
Ambiental

Percentual

1016 - Ampliação e Estruturação do Jardim 
Botânico

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

P

2064 - Manutenção e Operação de Áreas 
Verdes, Praças, Parques e Bosques

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas

A Eventos Unidade

Percentual

2066 - Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos

02.10.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Urbanização, Resíduos 
Sólidos e Limpeza

A Manutenção das Despesas

Leste
Reestruturação do Horto Florestal Percentual Leste

Construção de Espaços para Descarte Consciente Unidade Oeste / Noroeste

2075 - Fundo Municipal de Proteção Animal 
/ Estudos de Politicas de Proteção de 
Animais Domesticos e Silvestres

02.10.04 - Fundo Municipal De 
Proteção Animal

A Manutenção de Despesas Percentual

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020
2021
Total:
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Unidade: 02.12.00
Programa: 0016

Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

174.000 31/12/2016                           180.000                           180.000                           190.000                           200.000                           750.000 
1 31/12/2016                                     3                                     1                                     1                                     5 
90 31/12/2016                                 100                                 110                                 120                                 130                                 460 

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 5 450.000,00                        50.000,00                      200.000,00                    200.000,00                    -                                -                                
2019 5 601.250,00                        51.250,00                      200.000,00                    350.000,00                    -                                -                                
2020 5 452.530,00                        52.530,00                      200.000,00                    200.000,00                    -                                -                                
2021 5 455.430,00                        55.430,00                      200.000,00                    200.000,00                    -                                -                                

1.959.210,00                     209.210,00                    800.000,00                    950.000,00                    -                                -                                
2018 1 1.100.000,00                     100.000,00                    -                                1.000.000,00                  -                                -                                
2019 1 1.100.000,00                     100.000,00                    -                                1.000.000,00                  -                                -                                
2020 1 1.100.000,00                     100.000,00                    -                                1.000.000,00                  -                                -                                
2021 1 1.100.000,00                     100.000,00                    -                                1.000.000,00                  -                                -                                

4.400.000,00                     400.000,00                    -                                4.000.000,00                  -                                -                                
2018 180000 2.200.000,00                     2.200.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 180000 2.255.000,00                     2.255.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 190000 2.311.380,00                     2.311.380,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 200000 2.439.170,00                     2.439.170,00                  -                                -                                -                                -                                

9.205.550,00                     9.205.550,00                  -                                -                                -                                -                                
2018 136 555.000,00                        555.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2019 136 568.880,00                        568.880,00                    -                                -                                -                                -                                
2020 136 583.100,00                        583.100,00                    -                                -                                -                                -                                
2021 136 615.330,00                        615.330,00                    -                                -                                -                                -                                

2.322.310,00                     2.322.310,00                  -                                -                                -                                -                                
2018 1 118.170,00                        -                                -                                -                                118.170,00                    -                                
2019 1 123.190,00                        -                                -                                -                                123.190,00                    -                                
2020 1 128.260,00                        -                                -                                -                                128.260,00                    -                                
2021 1 133.485,00                        -                                -                                -                                133.485,00                    -                                

503.105,00                        -                                -                                -                                503.105,00                    -                                
2018 20 200.000,00                        200.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2019 20 200.000,00                        200.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2020 20 200.000,00                        200.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2021 20 200.000,00                        200.000,00                    -                                -                                -                                -                                

800.000,00                        800.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2018 1 70.000,00                          20.000,00                      -                                50.000,00                      -                                -                                
2019 500.000,00                        100.000,00                    -                                400.000,00                    -                                -                                
2020 1 220.000,00                        120.000,00                    -                                100.000,00                    -                                -                                
2021 -                                    -                                -                                -                                -                                -                                

790.000,00                        240.000,00                    -                                550.000,00                    -                                -                                
4.693.170,00                     3.125.000,00                  200.000,00                    1.250.000,00                  118.170,00                    -                                
5.348.320,00                     3.275.130,00                  200.000,00                    1.750.000,00                  123.190,00                    -                                
4.995.270,00                     3.367.010,00                  200.000,00                    1.300.000,00                  128.260,00                    -                                
4.943.415,00                     3.409.930,00                  200.000,00                    1.200.000,00                  133.485,00                    -                                

19.980.175,00                  13.177.070,00              800.000,00                   5.500.000,00                503.105,00                   -                                
4.693.170,00                     3.125.000,00                  200.000,00                    1.250.000,00                  118.170,00                    -                                
5.348.320,00                     3.275.130,00                  200.000,00                    1.750.000,00                  123.190,00                    -                                
4.995.270,00                     3.367.010,00                  200.000,00                    1.300.000,00                  128.260,00                    -                                
4.943.415,00                     3.409.930,00                  200.000,00                    1.200.000,00                  133.485,00                    -                                

19.980.175,00                  13.177.070,00              800.000,00                   5.500.000,00                503.105,00                   -                                

2018 2019 2020 2021 Observações
2000 2500 3000 3500

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020

METAS POR REGIÃO

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Reforma e implementação de unidades Culturais
Descrição Unidade de Medida Região

GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Toda região de BauruPessoas atendidas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Eventos realizados ou apoiados Unidade

Usuários atendidos pelo serviço

Secretaria Municipal de Cultura
Gestão Cultural e do Patrimônio Histórico

Vinculado à diretriz Cuidar Bem das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de realizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas, 
guardar, recuperar, preservar e difundir democraticamente o patrimônio histórico , arquitetônico e cultural do Município.

Sociedade em Geral
01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto:

RECURSOS

31/12/21

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2076 - Manutenção das Ações de 
Preservação do Patrimônio Histórico

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A Museus Atendidos

Total:

Unidade

Total:

1019 - Reestruturação da Estação 
Ferroviária

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Imóveis mantidos e reformados Unidade
Unidade

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

P Reestruturação Unidade

2077 - Formação e Difusão Cultural
02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A Pessoas Atendidas Unidade

Total:

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A2080 - Programa de Estímulo à Cultura UnidadeProjetos Atendidos

Unidade

Total:

2078 - Custeio dos Grupos de Referência
02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

A Pagamentos de Bolsas 

Manutenção  A Unidade

Total:

2079 - Manutenção Bibliotecas e Teatro 
Municipal

02.12.02- Fundo Especial de 
Promoção das Atividades 
Culturais - FEPAC

Total:

Unidade
1020 - Implementação de Unidades 
Culturais 

02.12.01 - Gestão 
Administrativa, de Cultura e 
de Patrimônio Histórico

P Implementação

Unidade: 02.15.00
Programa: 0017
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

1.747 03/01/2017 1847 1947 2047 2147 2147
1.416 22/05/2017 1816 2216 2616 3016 3016
19.820 10/05/2017 20920 21920 22920 24000 24000

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 7000 450.000,00                         450.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 7000 461.250,00                         461.250,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 7000 472.780,00                         472.780,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 7000 484.600,00                         484.600,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

1.868.630,00                    1.868.630,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 12 150.000,00                         150.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 12 153.750,00                         153.750,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 12 157.590,00                         157.590,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 12 161.530,00                         161.530,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

622.870,00                       622.870,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 25% 60.000,00                           60.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 25% 63.000,00                           63.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 25% 66.150,00                           66.150,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 25% 69.450,00                           69.450,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

258.600,00                       258.600,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 10 635,00                                500,00                            -                                 -                                 135,00                            -                                 
2019 10 640,00                                500,00                            -                                 -                                 140,00                            -                                 
2020 10 645,00                                500,00                            -                                 -                                 145,00                            -                                 
2021 10 650,00                                500,00                            -                                 -                                 150,00                            -                                 

2.570,00                            2.000,00                        -                                 -                                 570,00                           -                                 
2018 100% 499.460,00                         -                                 -                                 -                                 499.460,00                     -                                 
2019 100% 520.700,00                         -                                 -                                 -                                 520.700,00                     -                                 
2020 100% 542.090,00                         -                                 -                                 -                                 542.090,00                     -                                 
2021 100% 564.150,00                         -                                 -                                 -                                 564.150,00                     -                                 

2.126.400,00                    -                                 -                                 -                                 2.126.400,00                -                                 
1.160.095,00                      660.500,00                     -                                 -                                 499.595,00                     -                                 
1.199.340,00                      678.500,00                     -                                 -                                 520.840,00                     -                                 
1.239.255,00                      697.020,00                     -                                 -                                 542.235,00                     -                                 
1.280.380,00                      716.080,00                     -                                 -                                 564.300,00                     -                                 

4.879.070,00                    2.752.100,00                -                                 -                                 2.126.970,00                -                                 
1.160.095,00                      660.500,00                     -                                 -                                 499.595,00                     -                                 
1.199.340,00                      678.500,00                     -                                 -                                 520.840,00                     -                                 
1.239.255,00                      697.020,00                     -                                 -                                 542.235,00                     -                                 
1.280.380,00                      716.080,00                     -                                 -                                 564.300,00                     -                                 

4.879.070,00                    2.752.100,00                -                                 -                                 2.126.970,00                -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

2084 - Manutenção do Fundo do 
Turismo

02.15.02 - Fundo Municipal 
do Turismo

A Reuniões Comtur Unidade

Total:

Total:

2082 - Plano de Incentivo a Bauru 

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A Concessão Áreas Distritos Unidade

Total:

2083 - Ciência , Inovação e Tecnologia

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A
Implementação do Parque 
Tecnológico

Percentual

2085 - Manutenção do Fundo dos 
Distritos

02.15.03 - Fundo Municipal 
da Aquisição de Áreas e 
Obras de Infraestrutura

A Manutenção dos Distritos Percentual

METAS POR REGIÃO
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Descrição Unidade de Medida Região

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO

Formalizações MEI Unidade 

Contratos de microcrédito produtivo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
Fomento ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Industrial, Comercial, Serviços e Turismo

Vinculado à diretriz Geração de Emprego e Renda, tem o objetivo de gerar o Desenvolvimento Econômico  do Município de Bauru de maneira sustentável por meio da geração de emprego e renda local, fomentando o empreendedorismo e proporcionando a capacitação.
População em Geral e Empresariado Local

01/01/2018Contínua Inicio Previsto:

RECURSOS

31/12/2021

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2081 - Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo, Empreendedorismo e Relações 
do Trabalho 

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A Atendimentos Casa do Empreendor

Total:

Unidade

Término Previsto:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Capacitações (número de pessoas) Unidade 
Unidade 
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Unidade: 02.15.00
Programa: 0018
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

- - 5 5 5 5 20

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 

20.000,00                         20.000,00                      -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 

20.000,00                         20.000,00                      -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
5.000,00                             5.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 

20.000,00                         20.000,00                      -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 ObservaçõesRegião

Total:

2021

METAS POR REGIÃO
FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO

2020
2021

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Descrição Unidade de Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Fóruns de Debates Realizados

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
Fórum Regional de Desenvolvimento

Vinculado à diretriz Integração Regional, tem o objetivo de planejamento estratégico da região.
Municipios da Região, População em Geral e Empresariado de Bauru e Região

01/01/18Contínua Inicio Previsto: Término Previsto: 31/12/21

Percentual

Fonte:
RECURSOS

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Unidade

Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2086 - Fórum Regional de 
Desenvolvimento

02.15.01 - Gestão 
Administrativa, de 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico e Tecnológico

A Manutenção

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

2019
2020

Unidade: 02.13.00
Programa: 0019
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

2 19/05/2017 0 0 1 1 2
800 19/05/2017 800 900 1000 1100 1100

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 4 50.000,00                           50.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 4 50.000,00                           50.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 4 50.000,00                           50.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 4 50.000,00                           50.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

200.000,00                       200.000,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 1 95.000,00                           25.000,00                       -                                 70.000,00                       -                                 -                                 
2019 2 200.000,00                         50.000,00                       -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
2020 2 200.000,00                         50.000,00                       -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
2021 2 200.000,00                         50.000,00                       -                                 150.000,00                     -                                 -                                 

695.000,00                       175.000,00                    -                                 520.000,00                    -                                 -                                 
145.000,00                         75.000,00                       -                                 70.000,00                       -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 

895.000,00                       375.000,00                    -                                 520.000,00                    -                                 -                                 
145.000,00                         75.000,00                       -                                 70.000,00                       -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 
250.000,00                         100.000,00                     -                                 150.000,00                     -                                 -                                 

895.000,00                       375.000,00                    -                                 520.000,00                    -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações
1

1
1

1
1

1
1

Centro Comunitario Fortunato Rocha Lima  Unidade   Oeste
Centro Comunitario Vila Independencia  Unidade   Sudoeste

Centro Comunitario Gasparini Unidade   Norte
Centro Comunitario Edson F. da Silva Unidade   Oeste

Centro Comunitario Otávio Rasi Unidade   
Leste 
Leste 

METAS POR REGIÃO
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

Centro Comunitario José Regino Unidade   

2021

Leste Unidade   

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Centro Comunitario Presidente Geisel 
Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

Reativação de Regionais 

SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Regionalização das Ações da Prefeitura

Vinculado à diretriz Gestão Participativa, Democrática e Transparente, tem o objetivo de promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade.
Sociedade em geral

01/01/18Continua Inicio Previsto: 31/12/21Término Previsto:

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2087 - Execução de Projetos e Ações 
Comunitárias 

02.13.01 - Gestão 
Administrativa e das 
Administrações Regionais

A Projeto Sociais 

Total:

Unidade

2019
2020TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Total:

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Serviço de Terraplanagem Quadras 
Unidade  

1021 - Ampliação de Centros 
Comunitários  

02.13.01 - Gestão 
Administrativa e das 
Administrações Regionais

P Ampliação Unidade

RECURSOS
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Unidade: 02.01.00
Programa: 0020
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

- - 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 2.000,00                             2.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 2.000,00                             2.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 2.000,00                             2.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 2.000,00                             2.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 

8.000,00                            8.000,00                        -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 24 16.787.520,00                    16.787.520,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 24 17.291.150,00                    17.291.150,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 24 17.809.880,00                    17.809.880,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 24 18.522.280,00                    18.522.280,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

70.410.830,00                  70.410.830,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
16.789.520,00                    16.789.520,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
17.293.150,00                    17.293.150,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
17.811.880,00                    17.811.880,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
18.524.280,00                    18.524.280,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

70.418.830,00                  70.418.830,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
16.789.520,00                    16.789.520,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
17.293.150,00                    17.293.150,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
17.811.880,00                    17.811.880,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
18.524.280,00                    18.524.280,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

70.418.830,00                  70.418.830,00              -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

RECURSOS

31/12/21

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Percentual

2021
Total:

Unidade Responsável:

AÇÕES

2018

Descrição da Ação:

2088 - Manutenção do Fundo de 
Mobilidade Urbana

02.01.05 - Fundo Municipal 
de Mobilidade Urbana

A
Atendimento da População em 
Geral

Total:

Percentual

2089 - Gestão de Trânsito e Mobilidade 
Urbana

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

02.07.01 - Gestão 
Administrativa, de Obras, 
Mobilidade e Serviços 
Públicos

2019
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO DO TRÂNSITO

Gestão do Trânsito Urbano

Gabinete
Gestão do Trânsito

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de planejamento integrado de transporte e uso do solo urbano, atualização da regulação e gestão do transporte urbano.
População em Geral

01/01/18Contínua Inicio Previsto:

A Pagamentos Mensais Unidade

Término Previsto:

2021
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019

Descrição Unidade de Medida Região

Total:

2020

METAS POR REGIÃO
GESTÃO DO TRÂNSITO

Unidade: 02.16.00
Programa: 1000
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

100% 12/06/2017 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 1.460.000,00                      1.460.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 100% 1.503.800,00                      1.503.800,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 100% 1.548.910,00                      1.548.910,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 100% 1.595.380,00                      1.595.380,00                  -                                -                                -                                -                                

6.108.090,00                    6.108.090,00                -                                -                                -                                -                                
2018 12 9.000.000,00                      9.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 12 9.270.000,00                      9.270.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 12 9.548.100,00                      9.548.100,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 12 9.834.540,00                      9.834.540,00                  -                                -                                -                                -                                

37.652.640,00                  37.652.640,00              -                                -                                -                                -                                
2018 12 13.485.210,00                    13.485.210,00                -                                -                                -                                -                                
2019 12 13.808.270,00                    13.808.270,00                -                                -                                -                                -                                
2020 12 14.107.530,00                    14.107.530,00                -                                -                                -                                -                                
2021 12 14.377.850,00                    14.377.850,00                -                                -                                -                                -                                

55.778.860,00                  55.778.860,00              -                                -                                -                                -                                
2018 12 545.920,00                         545.920,00                     -                                -                                -                                -                                
2019 12 600.510,00                         600.510,00                     -                                -                                -                                -                                
2020 12 660.560,00                         660.560,00                     -                                -                                -                                -                                
2021 12 726.610,00                         726.610,00                     -                                -                                -                                -                                

2.533.600,00                    2.533.600,00                -                                -                                -                                -                                
2018 12 1.830.020,00                      1.830.020,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 12 1.842.910,00                      1.842.910,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 12 1.836.900,00                      1.836.900,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 12 1.825.400,00                      1.825.400,00                  -                                -                                -                                -                                

7.335.230,00                    7.335.230,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 700.000,00                         700.000,00                     -                                -                                -                                -                                
2019 100% 731.500,00                         731.500,00                     -                                -                                -                                -                                
2020 100% 764.420,00                         764.420,00                     -                                -                                -                                -                                
2021 100% 798.820,00                         798.820,00                     -                                -                                -                                -                                

2.994.740,00                    2.994.740,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 1.621.000,00                      1.621.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 100% 1.669.630,00                      1.669.630,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 100% 1.719.720,00                      1.719.720,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 100% 1.771.310,00                      1.771.310,00                  -                                -                                -                                -                                

6.781.660,00                    6.781.660,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 8.730.000,00                      8.730.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 100% 10.049.000,00                    10.049.000,00                -                                -                                -                                -                                
2020 100% 10.323.560,00                    10.323.560,00                -                                -                                -                                -                                
2021 100% 10.609.100,00                    10.609.100,00                -                                -                                -                                -                                

39.711.660,00                  39.711.660,00              -                                -                                -                                -                                
2018 12 19.494.730,00                    19.494.730,00                -                                -                                -                                -                                
2019 12 20.529.080,00                    20.529.080,00                -                                -                                -                                -                                
2020 12 21.625.340,00                    21.625.340,00                -                                -                                -                                -                                
2021 12 22.787.230,00                    22.787.230,00                -                                -                                -                                -                                

84.436.380,00                  84.436.380,00              -                                -                                -                                -                                
2018 12 802.920,00                         802.920,00                     -                                -                                -                                -                                
2019 12 848.370,00                         848.370,00                     -                                -                                -                                -                                
2020 12 893.810,00                         893.810,00                     -                                -                                -                                -                                
2021 12 939.260,00                         939.260,00                     -                                -                                -                                -                                

3.484.360,00                    3.484.360,00                -                                -                                -                                -                                
2018 12 6.000.000,00                      6.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 12 7.200.000,00                      7.200.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 12 8.400.000,00                      8.400.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 12 9.600.000,00                      9.600.000,00                  -                                -                                -                                -                                

31.200.000,00                  31.200.000,00              -                                -                                -                                -                                
2018 12 4.358.620,00                      4.358.620,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 12 4.489.380,00                      4.489.380,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 12 4.624.060,00                      4.624.060,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 12 4.762.780,00                      4.762.780,00                  -                                -                                -                                -                                

18.234.840,00                  18.234.840,00              -                                -                                -                                -                                
2018 100% 2.000.000,00                      2.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 100% 2.000.000,00                      2.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 100% 2.000.000,00                      2.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 100% 2.000.000,00                      2.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                

8.000.000,00                    8.000.000,00                -                                -                                -                                -                                
70.028.420,00                    70.028.420,00                -                                -                                -                                -                                
74.542.450,00                    74.542.450,00                -                                -                                -                                -                                
78.052.910,00                    78.052.910,00                -                                -                                -                                -                                
81.628.280,00                    81.628.280,00                -                                -                                -                                -                                

304.252.060,00                304.252.060,00            -                                -                                -                                -                                
70.028.420,00                    70.028.420,00                -                                -                                -                                -                                
74.542.450,00                    74.542.450,00                -                                -                                -                                -                                
78.052.910,00                    78.052.910,00                -                                -                                -                                -                                
81.628.280,00                    81.628.280,00                -                                -                                -                                -                                

304.252.060,00                304.252.060,00            -                                -                                -                                -                                

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

9999 - Reserva de Contingência
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Contingências Legais Percentual

0011 - Pagamento da Dívida - EMDURB
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês)

Unidade

Unidade

0013 - Pagamento da Dívida 
Financiamento - PAC MOBILIDADE

02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês)

0010 - Aporte Atuarial FUNPREV 
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês) Unidade 

Percentual

0012 - Pagamento da Dívida 
Financiamento - COHAB

02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês) Unidade

0009 - Precatórios Judiciais
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Pagamentos Mapa de Precatórios Percentual

Amortização (Parcelas pagas/mês) Unidade 

0001 - Aposentadorias e Pensões

0008 - Precatórios Alimenticios
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Pagamentos Mapa de Precatórios Percentual

0007 - Depósitos Judiciais
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Pagamentos dos Processos Judiciais

Fonte:

Unidade 

02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP
Pagamentos de aposentados e 
pensionistas

Percentual

0003 - Pagamento da Dívida - Funprev Amortização (Parcelas pagas/mês) Unidade 

Percentual

Contínua Inicio Previsto:
INDICADORES

Descrição

Total:

Total:

Total:

02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ENCARGOS GERAIS

Pagamento dos Parcelamentos da Dívida Fundada no Período

0002 - Pagamento da Dívida - 
Federalização

02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês) Unidade 

Unidade de Medida

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

Término Previsto: 31/12/21

ENCARGOS GERAIS
ENCARGOS - PREFEITURA

Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros.
Empresas prestadoras de servioços, Orgãos Públicos e população que possuem créditos a receber do Município.

01/01/18

AÇÕES RECURSOS

2018

Descrição Unidade de Medida

2021
Total:

0005 - Pagamento da Dívida - PASEP
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP Amortização (Parcelas pagas/mês)

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019
2020
2021

Total:

METAS POR REGIÃO

2019
2020TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

ENCARGOS GERAIS

0006 - Pagamento da Dívida - DAE
02.16.01 - Gestão dos 
Encargos Gerais

OP

Região
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Unidade: 03.01.00
Programa: 0021
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

105 28/04/17 60 60 60 40 40
50,00% 28/04/17 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 90,00%

1 28/04/17 2 3 4 4 4
0,00% 28/04/17 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
0,00% 28/04/17 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 12 177.650,00                               177.650,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 12 185.644,25                               185.644,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

2020 12 193.998,24                               193.998,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

2021 12 202.728,16                               202.728,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
760.020,65                               760.020,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

2018 3 125.400,00                               125.400,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 3 131.043,00                               131.043,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 3 136.939,94                               136.939,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 3 143.102,23                               143.103,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

536.485,17                               536.485,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 2 480.700,00                               480.700,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 2 502.331,50                               502.332,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 2 524.936,42                               524.936,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 2 548.558,55                               548.559,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

2.056.526,47                           2.056.527,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 16 4.688.915,00                           4.688.915,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 16 4.899.916,18                           4.899.916,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 16 5.120.412,40                           5.120.412,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 16 5.120.412,40                           5.120.413,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        

19.829.655,98                         19.829.656,00                     -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 18 1.337.600,00                           1.337.600,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 18 1.397.792,00                           1.397.792,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 18 1.460.692,64                           1.460.693,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 18 1.460.692,64                           1.460.692,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        

5.656.777,28                           5.656.777,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 6 616.550,00                               616.550,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 6 628.463,00                               628.463,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 6 524.531,00                               524.531,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 6 620.423,00                               620.423,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

2.389.967,00                           2.389.967,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 4 240.000,00                               240.000,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 4 250.800,00                               250.800,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 4 262.086,00                               262.086,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 4 273.879,87                               273.879,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

1.026.765,87                           1.026.765,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 3249 191.080.000,00                       191.080.000,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 3395 198.198.000,00                       198.198.000,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 3575 218.017.800,00                       218.017.800,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 3775 239.819.580,00                       239.819.580,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

847.115.380,00                       847.115.380,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 40 83.600,00                                 83.600,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 40 87.362,00                                 87.362,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 40 91.293,00                                 91.293,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 40 95.401,00                                 95.401,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        

357.656,00                               357.656,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 100% 15.675,00                                 15.675,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 100% 16.380,38                                 16.380,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2020 100% 17.117,49                                 17.118,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 100% 17.887,78                                 17.888,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        

67.060,65                                 67.061,00                            -                                        -                                        -                                        -                                        
2018 25% 731.500,00                               731.500,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2019 25% 764.417,50                               764.418,00                          -                                        -                                        -                                        
2020 25% 798.816,29                               798.816,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        
2021 25% 798.816,29                               798.816,00                          -                                        -                                        -                                        -                                        

3.093.550,08                           3.093.550,00                       -                                        -                                        -                                        -                                        
199.577.590,00                       199.577.590,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

207.062.149,81                       207.062.150,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

227.148.623,42                       227.148.622,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

249.101.481,92                       249.101.482,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

882.889.845,15                       882.889.844,00                   -                                        -                                        -                                        -                                        

2018 2019 2020 2021 Observações

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

1022 - Construção de Sede

Descrição Unidade de Medida Região

Construção Sede na Rua Jose Ranieri  quarteirao  09 Percentual Cento Sul

2018

2019

2020

2021

Total:

METAS POR REGIÃO

1022 - Construção de Sede
03.01.04 Divisao 
Administrativa

P Construção Percentual

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2098 - Manutençao de Adiantamentos 
Funprev

03.01.06 Divisão Financeira A Adiantamentos Mensais Unidade

2099 - Propraganda e Publicidade  
Funprev

03.01.06 Divisão Financeira A Publicacao Legal Percentual

2096 - Gestão de cedidos
03.01.04 Divisao 
Administrativa

A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2097 - Administração Geral  Funprev
03.01.05 Divisão 
Previdênciaria

A Usuarios Atendidos Unidade

2094 - Pagamento de benefícios
03.01.05 Divisão 
Previdênciaria

A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2095 - Administração Geral  Funprev 03.01.06 Divisão Financeira A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2092 - Administração Geral  Funprev
03.01.03 Procuradoria 
Juridica

A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2093 - Administração Geral  Funprev
03.01.04 Divisao 
Administrativa

A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2090 - Administração Geral  Funprev 03.01.01 Conselhos A Pagamento de Pessoal civil Unidade

2091 - Administração Geral  Funprev 03.01.02 Presidência A Pagamento de Pessoal civil Unidade

Fonte:
AÇÕES RECURSOS

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

Adesão do Pró Gestão RPPS exigido pelo MPAS Nível
Contratação Admissional,periodico e admissional Percentual
Contratação do serviço de mapeamento e manualizaçao dos processos Percentual

Descrição Unidade de Medida

Redução do prazo de trâmite dos processos  de aposent/beneficios Dias

Implantação de novas estruturas e tecnologia  em processamento de dados Percentual

Continua Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21
INDICADORES

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV
Gestão Previdenciária Municipal

Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de promover a gestão do regime de previdência  social dos servidores públicos municipais efetivos do Município, de modo a  garantir o seu equilibrio  financeiro e atuarial.
Servidores Pubicos  Municipais Efetivos de Bauru

Unidade: 03.02.00
Programa: 1001

Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021
Índice desejado ao final 

do PPA
100 28/04/17 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 117.040,00                               117.040,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 100% 122.306,00                               122.306,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100% 127.810,00                               127.810,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 100% 133.562,00                               133.562,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

500.718,00                               500.718,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100% 522.500,00                               522.500,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 100% 530.913,00                               530.913,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100% 554.804,00                               554.804,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 100% 579.771,00                               579.771,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

2.187.988,00                            2.187.988,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100% 23.547.754,00                          23.547.754,00                      -                                         -                                         -                                         
2019 100% 27.927.633,00                          27.927.633,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100% 20.367.877,00                          20.367.877,00                      -                                         -                                         -                                         
2021 100% 11.660.326,00                          11.660.326,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         

83.503.590,00                          83.503.590,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
24.187.294,00                          24.187.294,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
28.580.852,00                          28.580.852,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
21.050.491,00                          21.050.491,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
12.373.659,00                          12.373.659,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
86.192.296,00                          86.192.296,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         

223.764.884,00                        223.764.884,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         
235.643.001,81                        235.643.002,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         
248.199.114,42                        248.199.113,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         
261.475.140,92                        261.475.141,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         
969.082.141,15                        969.082.140,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

Total:

Total:

Total:

METAS POR REGIÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU  FUNPREV

Descrição Unidade de Medida Região

TOTAL DO PROGRAMA DOS PROGRAMAS:

2018
2019
2020
2021

2018
2019
2020
2021

Total:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Percentual

0015 - Sentenças Judiciais Beneficios 03.02.01 Encargos Sociais OP Pagamentos Mapa de Precatórios Percentual

Pagamento dos Processos  Judiciais

9999 - Reserva do RPPS 03.02.01 Encargos Sociais OP Contigencias Legais Percentual

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

0014 - Sentenças Judiciais Admnistrativos 03.02.01 Encargos Sociais OP

AÇÕES RECURSOS

Descrição Unidade de Medida

Amortização da Divida Fundada e precatórios (quando houver). Percentual

Fonte:

INDICADORES

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU  FUNPREV

Encagros Gerais - FUNPREV
Encagros Gerais - FUNPREV

Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da divida fundada devida no periodo, bem como mater o plano de  recuperacao  patrimonial e financeira.

Servidores Pubicos  Municipais Efetivos de Bauru
Continua Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21
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Unidade: 04.01.00
Programa: 0022
Objetivo:

Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

100% 31/03/17 100% 100% 100% 100% 100,00
85% 31/03/17 85% 90% 95% 100% 100,00
50% 31/03/17 50% 50% 50% 50% 50,00

100% 31/03/17 100% 100% 100% 100% 100,00
100% 31/03/17 100% 100% 100% 100% 100,00
100% 31/03/17 100% 100% 100% 100% 100,00
100% 31/03/17 100% 100% 100% 100% 100,00

Tipo Produto
(Bem ou Serviço)

Unidade de 
Medida

Ano Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 848 57.931.662,00                          57.931.662,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 848 61.625.670,00                          61.625.670,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 848 64.398.955,00                          64.398.955,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 848 67.297.005,00                          67.297.005,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 3392 251.253.292,00                        251.253.292,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 80 71.400,00                                  71.400,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 80 74.694,00                                  74.694,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 80 77.965,00                                  77.965,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 80 81.426,00                                  81.426,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 320 305.485,00                               305.485,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100 36.600,00                                  36.600,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 100 38.326,00                                  38.326,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100 40.052,00                                  40.052,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 100 41.854,00                                  41.854,00                             -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 400 156.832,00                               156.832,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

58.039.662,00                          58.039.662,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
61.738.690,00                          61.738.690,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
64.516.972,00                          64.516.972,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
67.420.285,00                          67.420.285,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         

251.715.609,00                        251.715.609,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         

2018 2019 2020 2021 Observações

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2018
2019
2020
2021

Total:

METAS POR REGIÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB

Descrição Unidade de Medida Região

2101 - Manutenção de Adiantamentos
04.01.01 – Gabinete do 
Presidente e demais 
dependências

A
Manutenção de adiantamentos 
mensais

Unidade

2102 - Publicidade e Propaganda
04.01.01 – Gabinete do 
Presidente e demais 
dependências

A Publicidade Legal Percentual

Fonte:
AÇÕES RECURSOS

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

2100 - Administração Geral - Emdurb
04.01.01 – Gabinete do 
Presidente e demais 
dependências

A Pessoal Civil Unidade

Gestão do Aeroclube Percentual
Gerenciamento dos Cemitérios e Funerária (5 cemitérios e 2 funerárias) Percentual

Limpeza Pública (setores da cidade) Percentual
Gestão do Terminal Rodoviário Percentual
Gerenciamento do Trânsito e Transportes (área total da cidade) Percentual

Descrição Unidade de Medida

Coleta Domiciliar (área de cobertura na cidade) Percentual
Coleta Seletiva (área de cobertura na cidade) Percentual

INDICADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ADMINISTRAÇÃO GERAL – EMDURB

EMDURB
Administração Geral - EMDURB

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de manter e promover o processo de planejamento e gestão de serviços de infraestrutura urbana e responsabilidade fiscal, econômica e financeira.

População em geral
Contínua Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21

Unidade: 04.02.00
Programa: 1002
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

12 31/03/17 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00

Tipo Produto
(Bem ou Serviço)

Unidade de 
Medida

Ano Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 12 879.992,00                               879.992,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 12 919.486,00                               919.486,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 12 960.865,00                               960.865,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 12 1.004.101,00                            1.004.101,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 48 3.764.444,00                            3.764.444,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 12 1.119.150,00                            1.119.150,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 12 1.169.465,00                            1.169.465,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 12 1.222.046,00                            1.222.046,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 12 1.276.994,00                            1.276.994,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 48 4.787.655,00                            4.787.655,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2018 100 100.000,00                               100.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 100 100.000,00                               100.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 100 100.000,00                               100.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 100 100.000,00                               100.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         
Total: 400 400.000,00                               400.000,00                           -                                         -                                         -                                         -                                         

2.099.142,00                            2.099.142,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2.188.951,00                            2.188.951,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2.282.911,00                            2.282.911,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
2.381.095,00                            2.381.095,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         
8.952.099,00                            8.952.099,00                        -                                         -                                         -                                         -                                         

60.138.804,00                          60.138.804,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
63.927.641,00                          63.927.641,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
66.799.883,00                          66.799.883,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         
69.801.380,00                          69.801.380,00                      -                                         -                                         -                                         -                                         

260.667.708,00                        260.667.708,00                   -                                         -                                         -                                         -                                         

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

METAS POR REGIÃO

ENCARGOS GERAIS – EMDURB

Descrição Unidade de Medida Região

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

2018
2019
2020
2021

2018
2019
2020
2021

Total:

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

Mês

0017 - Dívidas e Encargos – EMDURB
04.02.01 – Encargos Gerais 
– EMDURB

OP
Pagamentos de dívidas e encargos 
assumidos.

Mês

Pagamentos de dívidas e encargos 
assumidos com a Prefeitura e DAE.

9999 - Reserva de Contingência – 
EMDURB

04.02.01 – Encargos Gerais 
– EMDURB

OP
Atendimento das necessidades de 
recursos em geral.

Percentual

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

0016 - Dívidas e Encargos - INTERNA
04.02.01 – Encargos Gerais 
– EMDURB

OP

AÇÕES RECURSOS

Descrição Unidade de Medida

Pagamento de valores assumidos com encargos Mês

Fonte:

INDICADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
ENCARGOS GERAIS – EMDURB

Encargos Gerais - EMDURB
Encargos Gerais - EMDURB

Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da empresa com pagamento da dívida fundada.
População em geral
Contínua Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21
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Unidade: 05.01.00
Programa: 0023
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021
Índice desejado ao final 

do PPA

70% 01/07/17 5% 7% 8% 10% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 65.600.000,00                     65.600.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 67.992.000,00                     67.992.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 69.911.440,00                     69.911.440,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 71.860.242,00                     71.860.242,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

275.363.682,00                275.363.682,00             -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 20.000,00                            20.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 21.400,00                            21.400,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 22.898,00                            22.898,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 24.500,00                            24.500,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

88.798,00                          88.798,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 100% 21.600,00                            21.600,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 23.112,00                            23.112,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 24.729,00                            24.729,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 26.461,00                            26.461,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

95.902,00                          95.902,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 600.000,00                          600.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

600.000,00                        600.000,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 1.200.000,00                       1.200.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 - -                                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

1.200.000,00                     1.200.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 10 123.600,00                          123.600,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 10 124.227,00                          124.227,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 10 132.623,00                          132.623,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 10 142.227,00                          142.227,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

522.677,00                        522.677,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 27.000,00                            27.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 36.915,00                            36.915,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 39.499,00                            39.499,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 42.264,00                            42.264,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

145.678,00                        145.678,00                    -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 20.000,00                            20.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 21.400,00                            21.400,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 22.899,00                            22.899,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 24.500,00                            24.500,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

88.799,00                          88.799,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 100% 18.000,00                            18.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 19.260,00                            19.260,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 20.608,00                            20.608,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 22.050,00                            22.050,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

79.918,00                          79.918,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 25% 400.000,00                          400.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 25% 900.000,00                          900.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 25% 1.500.000,00                       1.500.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 25% 1.500.000,00                       1.500.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

4.300.000,00                     4.300.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Término Previsto: 31/12/21
INDICADORES

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Departamento de Água e Esgoto
Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de dar condições  de recursos humanos, materiais e financeiros para manter o desenvolvimento dos programas do DAE
Sociedade em geral
Contínua Inicio Previsto: 01/01/18

Fonte:
AÇÕES RECURSOS

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

Prover o DAE de recursos humanos, materiais e financeiros

Descrição Unidade de Medida

Percentual

2104 - Treinamentos e Cursos
05.01.01 - Divisão 

Administrativa
A Capacitação para servidores Unidade

2103 - Despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais

05.01.01 - Divisão 
Administrativa

A
Manutenção de Pagamento de 
Pessoal e Encargos Sociais

Percentual

2106 - Desapropriação
05.01.01 - Divisão 

Administrativa
A Desapropriação de imóvel Unidade

2105 -Adiantamento
05.01.01 - Divisão 

Administrativa
A Manutenção de Adiantamentos Percentual

A Reformas em Geral Unidade2107 - Reformas
05.01.01 - Divisão 

Administrativa

2108- Aquisição de Equipamentos de 
Informática

05.01.02 - Divisão de 
Planejamento

A Equipamentos e Software Unidade

2109 - Manutenção de Equipamentos de 
Informática

05.01.02 - Divisão de 
Planejamento

A Manutenção em equipamentos Unidade

2104 - Treinamentos e Cursos
05.01.02 - Divisão de 

Planejamento
A

Total:

2110 - Custeio do Programa de Controle 
de Perdas

05.01.02 - Divisão de 
Planejamento

A Implementação do Programa Percentual

Capacitação para servidores Unidade

2105 -Adiantamento
05.01.02 - Divisão de 

Planejamento
A Manutenção de Adiantamentos Percentual

2018 1 30.956.000,00                     30.956.000,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 33.122.920,00                     33.122.920,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 33.731.325,00                     33.731.325,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 34.372.519,00                     34.372.519,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  

132.182.764,00                132.182.764,00             -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 26 843.000,00                          843.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 8 217.200,00                          217.200,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 8 50.224,00                            50.224,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 8 49.459,00                            49.459,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

1.159.883,00                     1.159.883,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 8.000,00                              8.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 8.560,00                              8.560,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 9.160,00                              9.160,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 9.800,00                              9.800,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
Total: 4 35.520,00                          35.520,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 2.810.000,00                       2.810.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 1.408.500,00                       1.408.500,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 1.487.835,00                       1.487.835,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 1.591.983,00                       1.591.983,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

7.298.318,00                     7.298.318,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 2.144.900,00                       2.144.900,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 2.260.000,00                       2.260.000,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 2.418.200,00                       2.418.200,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 2.587.474,00                       2.587.474,00                   -                                  -                                  -                                  -                                  

9.410.574,00                     9.410.574,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 100% 10.800,00                            10.800,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 100% 11.556,00                            11.556,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 100% 12.365,00                            12.365,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 100% 13.231,00                            13.231,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
Total: 100% 47.952,00                          47.952,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 20.000,00                            20.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 21.400,00                            21.400,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 22.898,00                            22.898,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 24.501,00                            24.501,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

88.799,00                          88.799,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 6.000,00                              6.000,00                          -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 800,00                                 800,00                             -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 800,00                                 800,00                             -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 800,00                                 800,00                             -                                  -                                  -                                  -                                  

8.400,00                            8.400,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 6 38.000,00                            38.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 2 12.000,00                            12.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 2 12.840,00                            12.840,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 2 13.738,00                            13.738,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

76.578,00                          76.578,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 5 15.000,00                            15.000,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 5 16.050,00                            16.050,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 5 17.173,00                            17.173,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 5 18.376,00                            18.376,00                        -                                  -                                  -                                  -                                  

66.599,00                          66.599,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2018 1 250.000,00                          250.000,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2019 1 267.500,00                          267.500,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2020 1 286.225,00                          286.225,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  
2021 1 306.261,00                          306.261,00                      -                                  -                                  -                                  -                                  

1.109.986,00                     1.109.986,00                 -                                  -                                  -                                  -                                  
103.331.900,00                   103.331.900,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
108.284.800,00                   108.284.800,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
109.723.741,00                   109.723.741,00               -                                  -                                  -                                  -                                  
112.630.386,00                   112.630.386,00               -                                  -                                  -                                  -                                  

433.970.827,00                433.970.827,00             -                                  -                                  -                                  -                                  

2018 2019 2020 2021 ObservaçõesUnidade de Medida Região

METAS POR REGIÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2018
2019
2020
2021

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

2104 - Treinamentos e Cursos
05.01.03 - Divisão 

Financeira
A Capacitação para servidores Unidade

2111 - Manutenção do Sistema de Coletor 
de Esgoto Sanitário - FTE

05.01.02 - Divisão de 
Planejamento

A
Obras e serviços referentes ao 
sistema de tratamento de esgoto

Unidade

2105 -Adiantamento
05.01.03 - Divisão 

Financeira
A Manutenção de Adiantamentos Percentual

2114 - Serviços
05.01.03 - Divisão 

Financeira
A Despesas financeiras Unidade

2112 - Aquisição de Equipamentos de 
Informática

05.01.03 - Divisão 
Financeira

A Equipamentos e Software Unidade

2113 - Aquisição e Locação de Softwares
05.01.03 - Divisão 

Financeira
A Softweres Unidade

2109 - Manutenção de Equipamentos de 
Informática

05.01.03 - Divisão 
Financeira

A Manutenção em equipamentos Unidade

2104 - Treinamentos e Cursos
05.01.04 - Divisão de 

Assuntos Jurídicos
A Capacitação para servidores Unidade

2117 - Custo com Pagamento de 
Despesas Judiciais em Geral

05.01.04 - Divisão de 
Assuntos Jurídicos

A
Precatórios, Despesas Judiciais e 
Sentenças, outros

Unidade

2115 - Aquisição de Mobiliários
05.01.04 - Divisão de 

Assuntos Jurídicos
A Aquisição de Mobiliário Unidade

2116 - Aquisição de Produtos de 
Informática

05.01.04 - Divisão de 
Assuntos Jurídicos

A Equipamentos e Software Unidade
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Unidade: 05.01.00
Programa: 0024

Objetivo:

Público-alvo:

Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

80% 01/06/17 5% 5% 7% 8% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 100% 1.000.000,00                      1.000.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 1.030.000,00                      1.030.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 1.102.100,00                      1.102.100,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 1.179.247,00                      1.179.247,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

4.311.347,00                    4.311.347,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 1.500.000,00                      1.500.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 1.550.000,00                      1.550.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 1.658.500,00                      1.658.500,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 1.774.595,00                      1.774.595,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

6.483.095,00                    6.483.095,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 7.000,00                             7.000,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 7.490,00                             7.490,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 8.014,00                             8.014,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 8.575,00                             8.575,00                         -                                 -                                 -                                 -                                 

31.079,00                         31.079,00                      -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 0% -                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 30% 100.000,00                         100.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 30% 107.000,00                         107.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 40% 114.490,00                         114.490,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

321.490,00                       321.490,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 6 400.000,00                         400.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 6 410.000,00                         410.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 6 438.700,00                         438.700,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 6 469.409,00                         469.409,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 

1.718.109,00                    1.718.109,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2.907.000,00                      2.907.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
3.097.490,00                      3.097.490,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
3.314.314,00                      3.314.314,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
3.546.316,00                      3.546.316,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

12.865.120,00                  12.865.120,00              -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

Toda População da Cidade de Bauru

Descrição Unidade de Medida

Suprir as Áreas afins com Veículos e Máquinas em Volume Adequado Percentual

Contínua Inicio Previsto: 01/01/18

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
MANUTENÇÃO DA FROTA

Departamento de Água e Esgoto
Manutenção da Frota

Vinculado à diretriz Um Novo Governo, Uma Nova Cidade tem o objetivo de manter a Frota do DAE Bauru em perfeitas condições de uso, elaborando Processos para aquisição de Peças, Lubrificantes, Pneus, Baterias, Combustíveis e outros, bem como, elaboração de Processos para 
realização de serviços de Funilaria e Pintura, Alinhamento e Balanceamento e outros serviços diretamente ligados a conservação da Frota. 

Total:

Total:

Total:

Término Previsto: 31/12/21
INDICADORES

Descrição da Ação:

Fonte:
AÇÕES RECURSOS

Total:

Total:

Unidade Responsável:

2118 - Manutenção da Frota do 
Departamento

Percentual

2120 - Reforma do Posto e Oficina
05.01.05 - Divisão de 
Apoio Operacional

A Reforma Percentual

2104 - Treinamentos e Cursos
05.01.05 - Divisão de 
Apoio Operacional

A Capacitação para servidores

Percentual

2119 - Abastecimento da Frota do 
Departamento

05.01.05 - Divisão de 
Apoio Operacional

A Manutenção de Combustível Percentual

05.01.05 - Divisão de 
Apoio Operacional

A Compra de Peças

METAS POR REGIÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2121 - Aquisição de Viaturas
05.01.05 - Divisão de 
Apoio Operacional

A Viaturas Unidade

2018
2019
2020
2021
Total:

MANUTENÇÃO DA FROTA

Descrição Unidade de Medida Região

Unidade: 05.01.00
Programa: 0025
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

55,00% 01/07/2017 10% 10% 10% 15% 100%

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 20% 5.865.810,00                      5.865.810,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 24% 7.500.000,00                      7.500.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 36% 11.300.000,00                    11.300.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 20% 6.256.688,00                      6.256.688,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

30.922.498,00                   30.922.498,00               -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 3 5.550.000,00                      5.550.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 2 5.841.000,00                      5.841.000,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 1 10.382.870,00                    10.382.870,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 1 21.750.000,00                    21.750.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

43.523.870,00                   43.523.870,00               -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 29.150.000,00                    29.150.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 32.141.500,00                    32.141.500,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 31.795.700,00                    31.795.700,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 32.376.399,00                    32.376.399,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

125.463.599,00                125.463.599,00             -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 10.000,00                           10.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 460.700,00                         460.700,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 111.449,00                         111.449,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 12.251,00                           12.251,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

594.400,00                        594.400,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 875.000,00                         875.000,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 936.250,00                         936.250,00                     -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 1.001.789,00                      1.001.789,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 1.071.913,00                      1.071.913,00                  -                                 -                                 -                                 -                                 

3.884.952,00                     3.884.952,00                 -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 45.000,00                           45.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 48.150,00                           48.150,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 51.520,00                           51.520,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 55.127,00                           55.127,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

199.797,00                        199.797,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 100% 70.000,00                           70.000,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2019 100% 74.900,00                           74.900,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2020 100% 80.143,00                           80.143,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 
2021 100% 85.753,00                           85.753,00                       -                                 -                                 -                                 -                                 

310.796,00                        310.796,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
41.565.810,00                    41.565.810,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
47.002.500,00                    47.002.500,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
54.723.471,00                    54.723.471,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
61.608.131,00                    61.608.131,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

204.899.912,00                204.899.912,00             -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

METAS POR REGIÃO

2106- Assinaturas, Anuidades, Licenças e 
Auditorias

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

A
Assinaturas, Anidade Licenças e 

Auditorias.
Percentual

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2018
2019
2020
2021

Total:

Total:

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Descrição Unidade de Medida Região

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

A Manutenção dos Adiantamentos Percentual

2125 - Cobrança pelo uso da Água
05.01.06 - Divisão de 

Produção e Reservação
A

Custeio do Serviços de Cobrança 
pelo Uso da Àgua

Percentual

Total:

Total:

Total:

2124 - Programa de Educação e 
Preservação Ambiental

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

A Manutenção do Programa Percentual

2123 - Manutenção do Sistemade 
Abastecimento de Água

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

A
Manutenção das despeas com 

Aquisição de Produtos Químicos e 
Energia Elétrica

Percentual

Total:

Total:

2105 - Adiantamentos

Fonte:
AÇÕES RECURSOS

1023 - Ampliação e Modernização do 
Sistema de Abastecimento

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

P Construções e Projetos Unidade

Percentual

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

2122 - Reforma e Modernização da 
Estação de Tratamento de Água do Rio 

Batalha

05.01.06 - Divisão de 
Produção e Reservação

A Projeto, Reforma e modernização

Total:

Descrição Unidade de Medida

PercentualModernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do 
Município

INDICADORES

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Departamento de Água e Esgoto
Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água.
População em Geral

Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21
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Unidade: 05.01.00
Programa: 0026
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

70,00% 01/07/17 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 100

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 4000 2.000.000,00                     2.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 4000 2.140.000,00                     2.140.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 4000 4.000.000,00                     4.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 4000 6.000.000,00                     6.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                

14.140.000,00                  14.140.000,00              -                                -                                -                                -                                
2018 2000 1.000.000,00                     1.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 2000 1.000.000,00                     1.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 2000 1.070.000,00                     1.070.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 2000 1.144.900,00                     1.144.900,00                  -                                -                                -                                -                                

4.214.900,00                    4.214.900,00                -                                -                                -                                -                                
2018 25 1.775.000,00                     1.775.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 25 1.856.000,00                     1.856.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 25 1.985.920,00                     1.985.920,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 25 2.124.934,00                     2.124.934,00                  -                                -                                -                                -                                

7.741.854,00                    7.741.854,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 700.000,00                        700.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2019 100% 720.000,00                        720.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2020 100% 770.400,00                        770.400,00                    -                                -                                -                                -                                
2021 100% 824.329,00                        824.329,00                    -                                -                                -                                -                                

3.014.729,00                    3.014.729,00                -                                -                                -                                -                                
2018 25 1.000.000,00                     1.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2019 25 1.000.000,00                     1.000.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2020 25 1.070.000,00                     1.070.000,00                  -                                -                                -                                -                                
2021 25 1.144.900,00                     1.144.900,00                  -                                -                                -                                -                                

4.214.900,00                    4.214.900,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 325.000,00                        325.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2019 100% 330.000,00                        330.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2020 100% 353.100,00                        353.100,00                    -                                -                                -                                -                                
2021 100% 377.817,00                        377.817,00                    -                                -                                -                                -                                

1.385.917,00                    1.385.917,00                -                                -                                -                                -                                
2018 100% 125.000,00                        125.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2019 100% 130.000,00                        130.000,00                    -                                -                                -                                -                                
2020 100% 139.100,00                        139.100,00                    -                                -                                -                                -                                
2021 100% 148.835,00                        148.835,00                    -                                -                                -                                -                                

542.935,00                       542.935,00                   -                                -                                -                                -                                
6.925.000,00                     6.925.000,00                  -                                -                                -                                -                                
7.176.000,00                     7.176.000,00                  -                                -                                -                                -                                
9.388.520,00                     9.388.520,00                  -                                -                                -                                -                                

11.765.715,00                   11.765.715,00                -                                -                                -                                -                                
35.255.235,00                  35.255.235,00              -                                -                                -                                -                                
154.729.710,00                 154.729.710,00              -                                -                                -                                -                                
165.560.790,00                 165.560.790,00              -                                -                                -                                -                                
177.150.046,00                 177.150.046,00              -                                -                                -                                -                                
189.550.548,00                 189.550.548,00              -                                -                                -                                -                                

686.991.094,00                686.991.094,00            -                                -                                -                                -                                

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

Total:

Total:

Total:

AÇÕES

1025 - Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água

05.01.07 - Divisão Técnica P Extensão de Rede Metros

1024 - Ampliação do Sistema de  
Esgotamento Sanitário - FTE

05.01.07 - Divisão Técnica P Extensão de Rede 

2108 - Reformas das Regionais e 
Reservatórios

05.01.07 - Divisão Técnica

Fonte:

2107 - Manutenção dos Serviços de 
Saneamento básico

05.01.07 - Divisão Técnica A Manutenção do sistema Percentual

Metros

RECURSOS

Total:

Total:

Total:

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
MANUTENÇÃO E APLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Departamento de Água e Esgoto
Manutenção e Aplicação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de dar condições  de estrutura para manter o desenvolvimento dos programas do DAE
Sociedade em geral

Descrição Unidade de Medida

Percentual

Contínua Inicio Previsto: 01/01/18

Manutenção e Aplicação dos Sistemas Operado pelo DAE

Término Previsto: 31/12/21
INDICADORES

A Conservação das unidades Percentual

1026 - PAC Asfalto  - DAE + FTE 05.01.07 - Divisão Técnica P
Execução de redes e ramais  de 
água para liberação para 
pavimentação

Percentual

2109 - Sistema de Controle de Execução 
de Serviços de Manutenção (STAP)

05.01.07 - Divisão Técnica A 
Implantação do Sistema de Gestão 
das equipes  e 0800

Percentual

2110 - Usina de Asfalto 05.01.07 - Divisão Técnica A 
Implantação  de novo conceito de 
recap

Percentual

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2018
2019
2020
2021

Total:

METAS POR REGIÃO

MANUTENÇÃO E APLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição Unidade de Medida Região

Total:
2021
2020
2019

TOTAL DO GERAL DOS PROGRAMAS:

2018

Unidade: 01.01.00
Programa: 0027
Objetivo:
Público-alvo:
Natureza:

Índice 
Recente 

Data de Apuração 2018 2019 2020 2021 Índice desejado ao final 
do PPA

128 23/05/2017 128 128 128 128 128
30 23/05/2017 28 28 28 28 28
46 23/05/2017 46 46 46 46 46

Tipo
Produto

(Bem ou Serviço)
Unidade de 

Medida
Ano

Metas 
Físicas

Valores
(R$)

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2018 128 19.848.020,00                    19.848.020,00                -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 128 20.542.700,00                    20.542.700,00                -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 128 21.261.690,00                    21.261.690,00                -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 128 22.005.850,00                    22.005.850,00                -                                         -                                         -                                         -                                         

83.658.260,00                  83.658.260,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 24 128.730,00                         128.730,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 24 133.240,00                         133.240,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 24 137.900,00                         137.900,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 24 142.730,00                         142.730,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         

542.600,00                       542.600,00                    -                                 -                                 -                                 -                                 
2018 46 257.250,00                         257.250,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2019 46 266.250,00                         266.250,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2020 46 275.570,00                         275.570,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         
2021 46 285.210,00                         285.210,00                     -                                         -                                         -                                         -                                         

1.084.280,00                    1.084.280,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
20.234.000,00                    20.234.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
20.942.190,00                    20.942.190,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
21.675.160,00                    21.675.160,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
22.433.790,00                    22.433.790,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

85.285.140,00                  85.285.140,00              -                                 -                                 -                                 -                                 
20.234.000,00                    20.234.000,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
20.942.190,00                    20.942.190,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
21.675.160,00                    21.675.160,00                -                                 -                                 -                                 -                                 
22.433.790,00                    22.433.790,00                -                                 -                                 -                                 -                                 

85.285.140,00                  85.285.140,00              -                                 -                                 -                                 -                                 

2018 2019 2020 2021 Observações

Total:

Total:

Total:

Região

2018

2021
Total:

Unidade

Pagamento de Pessoal Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

Descrição Unidade de Medida

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

AÇÕES RECURSOS

METAS POR REGIÃO

2019
2020TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:

2120 - Propaganda e Publicidade - 
Câmara Municipal

01.01.01 - Câmara 
Municipal

A Sessões Plenárias Ordinárias Unidade

Unidade

2119 - Manutenção de Adiantamentos - 
Câmara Municipal

01.01.01 - Câmara 
Municipal

A Adiantamentos Mensais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU   -   PLANO PLURIANUAL 2018-2021   -   PLANILHA DE PROGRAMA E AÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

Sessões plenárias ordinárias Unidade

Pagamento de Pessoal Civil Unidade 

Câmara Municipal de Bauru
Gestão Legislativa

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover a gestão e a manutenção do sistema de administração do Poder Legislativo
Sociedade em geral
Contínua Inicio Previsto: 01/01/18 Término Previsto: 31/12/21

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

2118 - Administração Geral da Câmara 
Municipal

01.01.01 - Câmara 
Municipal

A

Fonte:

INDICADORES

Descrição Unidade de Medida

Manutenção de Adiantamentos mensais Unidade

2018
2019
2020
2021

Total:



25DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

CÓDIGO DENOMINAÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.03 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
02.01.04 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.01.06 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE BAURU - IPDB
02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
02.03.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02.03.03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
02.03.04 FUNDEB MAGISTÉRIO
02.03.05 FUNDEB OUTROS
02.03.06 MERENDA ESCOLAR
02.03.07 ENSINO MÉDIO
02.03.08 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - JOVENS E ADULTOS
02.03.09 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ENSINO ESPECIAL
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.07.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.08.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E DESENVOLVIMENTO URBANO
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE APOIO AS AÇÕES SOCIAIS
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.09.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI
02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE URBANIZAÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA 
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO
02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.11.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DESPORTO E LAZER
02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE CULTURA E DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ANEXO 3 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02.12.02 FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC
02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA E DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
02.14.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DA AGRICULTURA, DA PESCA E DE ABASTEC IMENTO
02.14.02 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA
02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA
02.15.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO
02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02.15.03 FUNDO MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.16.00 ENCARGOS GERAIS
02.16.01 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS
03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS - FUNPREV
03.01.00 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
03.01.01 CONSELHOS
03.01.02 PRESIDENCIA
03.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA
03.01.04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
03.01.05 DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
03.01.06 DIVISÃO FINANCEIRA
03.02.00 ENCARGOS GERAIS - FUNPREV
03.02.01 ENCARGOS SOCIAIS
03.07.00 ENCARGOS GERAIS
03.07.01 ENCARGOS GERAIS
04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB
04.01.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
04.01.02 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
04.02.00 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
04.02.01 ENCARGOS GERAIS - EMDURB
05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
05.01.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
05.01.03 DIVISÃO FINANCEIRA
05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL
05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA
05.01.08 FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO
05.02.00 ENCARGOS GERAIS
05.02.01 ENCARGOS GERAIS

Anexo II - Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

68.283.693,96 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Receita Total 1.053.358.013,68 1.183.925.895,98 11,03% 1.269.686.722,00 6,75% 1.412.154.290,00 10,09% 1.618.490.120,00 12,75% 1.522.473.400,00 -6,31%

Receitas Primárias (I) 987.256.288,76 1.065.250.082,25 7,32% 1.152.875.543,58 7,60% 1.328.285.812,98 13,21% 1.528.660.566,00 13,11% 1.426.982.257,00 -7,13%

Despesa Total 975.806.072,61 1.105.538.228,32 11,73% 1.269.686.722,00 12,93% 1.412.154.290,00 10,09% 1.618.490.120,00 12,75% 1.522.473.400,00 -6,31%

Despesas Primárias (II) 944.692.190,44 1.078.686.414,06 12,42% 1.170.690.401,00 7,86% 1.278.467.950,00 8,43% 1.335.999.007,75 4,31% 1.396.118.963,10 4,31%

Resultado Primário (III) = (I - II) 42.564.098,32 -13.436.331,81 416,78% -17.814.857,42 24,58% 49.817.862,98 135,76% 192.661.558,25 74,14% 30.863.293,90 -524,24%

Resultado Nominal -7.929.077,03 -47.248.638,50 83,22% -9.322.975,00 -406,80% 2.506.582,43 471,94% -756.504,62 431,34% -775.417,24 2,44%

Dívida Pública Consolidada 309.964.001,33 321.523.427,89 3,60% 308.136.790,00 -4,34% 299.726.580,54 -2,81% 293.056.292,97 -2,28% 307.709.107,62 4,76%

Dívida Consolidada Líquida 119.597.711,49 68.283.693,96 -75,15% 100.953.707,00 32,36% 57.637.441,77 -75,15% 50.705.712,97 -13,67% 52.733.941,49 3,85%

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Receita Total 1.180.763.182,27 1.253.895.916,43 5,83% 1.269.686.722,00 1,24% 1.351.214.515,36 6,03% 1.481.958.064,50 8,82% 1.334.010.613,67 -11,09%

Receitas Primárias (I) 1.106.666.358,53 1.128.206.362,11 1,91% 1.152.875.543,58 2,14% 1.270.965.278,90 9,29% 1.399.706.322,37 9,20% 1.250.340.056,09 -11,95%

Despesa Total 1.093.831.222,25 1.170.875.537,61 6,58% 1.269.686.722,00 7,78% 1.351.214.515,36 6,03% 1.481.958.064,50 8,82% 1.334.010.613,67 -11,09%

Despesas Primárias (II) 1.058.954.071,23 1.142.436.781,13 7,31% 1.170.690.401,00 2,41% 1.223.297.244,28 4,30% 1.223.297.244,28 0,00% 1.223.297.244,28 0,00%

Resultado Primário (III) = (I - II) 47.712.287,30 -14.230.419,02 435,28% -17.814.857,42 20,12% 47.668.034,62 137,37% 176.409.078,09 72,98% 27.042.811,81 -552,33%

Resultado Nominal -8.888.110,31 -50.041.033,04 82,24% -9.322.975,00 -436,75% 2.398.413,96 488,71% -692.687,65 446,25% -1.138.528,03 39,16%

Dívida Pública Consolidada 347.454.593,64 340.525.462,48 -2,03% 308.136.790,00 -10,51% 286.792.250,06 -7,44% 268.334.746,91 -6,88% 252.335.551,51 -6,34%

Dívida Consolidada Líquida 134.063.226,92 72.319.260,27 -85,38% 100.953.707,00 28,36% 55.150.169,14 -83,05% 46.428.297,17 -18,79% 37.400.562,48 -24,14%

FONTE: Dados e Projeções Consolidados da Administração Direta e Indireta

Nota: Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Liquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS.

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)
VALORES A PREÇOS CORRENTES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ANEXO IV - METAS FISCAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2018

Anexo II - Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Valor Valor % RCL Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante (a / RCL)*100 Corrente Constante (b / RCL)*100 Corrente Constante (c / RCL)*100

(a) (b) (c)

 Receita Total 1.412.154.290,00 1.351.214.515,36 143,8087% 1.618.490.120,00 1.481.958.064,50 157,1482% 1.522.473.400,00 1.334.010.613,67 140,9333%

 Receitas Primárias (I) 1.328.285.812,98 1.270.965.278,90 135,2678% 1.528.660.566,00 1.399.706.322,37 148,4262% 1.426.982.257,00 1.250.340.056,09 132,0938%

 Despesa Total 1.412.154.290,00 1.351.214.515,36 143,8087% 1.618.490.120,00 1.481.958.064,50 157,1482% 1.522.473.400,00 1.334.010.613,67 140,9333%

 Despesas Primárias (II) 1.278.467.950,00 1.223.297.244,28 130,1946% 1.335.999.007,75 1.223.297.244,28 129,7196% 1.396.118.963,10 1.223.297.244,28 129,2368%

 Resultado Primário (III) = (I – II) 49.817.862,98 47.668.034,62 5,0733% 192.661.558,25 176.409.078,09 18,7066% 30.863.293,90 27.042.811,81 2,8570%

 Resultado Nominal 2.506.582,43 2.398.413,96 0,2553% -756.504,62 -692.687,65 -0,0735% -1.299.373,95 -1.138.528,03 -0,1203%

 Dívida Pública Consolidada 299.726.580,54 286.792.250,06 30,5231% 293.056.292,97 268.334.746,91 28,4545% 287.984.339,19 252.335.551,51 26,6583%

 Dívida Consolidada Líquida 57.637.441,77 55.150.169,14 5,8696% 50.705.712,97 46.428.297,17 4,9233% 42.684.339,19 37.400.562,48 3,9512%

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)                                               -                                                                     -                                                        -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -   

Despesas Primárias geradas por PPP (V)                                               -                                                                     -                                                        -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -   

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)                                               -                                                                     -                                                        -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -                                                 -   

FONTE: Dados projetados conforme exposição de motivos
Nota: Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Liquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cáculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por intituições federais sobre o comportamento da economia 
nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2018.  Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 7ª Edição

2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO

2018 2019 2020

METAS ANUAIS

ANEXO IV - METAS FISCAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
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PROJETO    DE    LEI    Nº    89/17
P. 19.959/17 Institui a Licença de Funcionamento Provisória.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Licença de Funcionamento Provisória será admitida, a título precário, com o 
objetivo de cumprir as seguintes finalidades de interesse público:
I - Dirimir a clandestinidade;
II - Promover a inclusão de empresas ao mercado formal;
III - Gerar desenvolvimento à cidade;
IV - Estimular o licenciamento de atividades de geração de emprego e renda;
V - Orientar os empreendedores quanto à necessidade de legalização edilícia 

e firmar Termo de Responsabilidade para que haja a regularização da 
edificação;

VI - Instituir procedimento simplificado e ágil para o licenciamento de empresas 
classificadas como de baixo risco;

VII - Consolidar o disposto na Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 
2.009, no que se refere à emissão de alvará provisório e simplificado para 
Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP).

Art. 2º O poder público municipal poderá emitir a Licença de Funcionamento Provisória 
para atividades comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços, 
conforme legislação do Município de Bauru em vigor, desde que:
I - A atividade exercida seja permitida no local, conforme análise de viabilidade 

locacional;
II - O imóvel cumpra as exigências básicas aplicáveis pelo corpo de bombeiros 

e pelos órgãos sanitário e ambiental, conforme normas instituídas pelos 
respectivos órgãos para a atividade a ser licenciada, assegurando a aplicação 
de procedimento simplificado em se tratando de atividades desenvolvidas 
por Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), conforme disposições da Lei Municipal nº 5.775, 
de 21 de setembro de 2.009;

III - O empresário ou responsável pela sociedade, em conjunto com o proprietário 
do imóvel, atestem, por meio de Termo de Responsabilidade a ser firmado 
com o Poder Público, que irão promover a regularização da edificação em 
prazo pré-estabelecido e arcar com as obras e serviços necessários à sua 
adequação, cumprindo a legislação municipal, estadual e federal vigentes 
acerca das condições de higiene, segurança de uso, habitabilidade e 
acessibilidade da edificação, submetendo o imóvel ao devido procedimento 
de licenciamento edilício.

§ 1º Para atividades desenvolvidas por Microempreendedor Individual (MEI), 
Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), o processo de emissão do 
alvará de funcionamento provisório deverá seguir o disposto na Seção III da Lei 
Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009.

§ 2º Atividades classificadas como pólos geradores de tráfego, assim definidas pela 
legislação municipal, deverão dispor de vagas de estacionamento em quantidade 
compatível ao que estabelece o Decreto Municipal nº 13.269, de 28 de dezembro de 
2.016, sendo admitida, para situações em que o imóvel não dispor de área suficiente 
para estacionamento, da disponibilização de vagas nas proximidades, conforme 
previsto pela legislação municipal.

Art. 3º A Licença de Funcionamento Provisória não será expedida em relação à edificação:
I - Cuja atividade pleiteada não seja permitida para zona de uso em que se situa, 

exceto em situações previstas pelo inciso II, do art. 7º, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, aplicáveis à MEI, ME e EPP.

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

Valor Previsto para

2018
Aumento Permanente da Receita  51.184.407,19

(-)  Transferências Constitucionais 23.528.701,93

(-)  Transferências ao FUNDEB 6.137.600,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita  (I) 21.518.105,26

Redução Permanente de Despesa (II) 2.824.308,58

Margem Bruta  (III) = (I+II) 24.342.413,84

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 20.000.000,00

   Novas DOCC 20.000.000,00

   Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 4.342.413,84

Nota:  Na  apuração  da  margem  de  expansão  das  Despesas  Obrigatórias  de  Caráter  Continuado  - DOCC,  é  prevista  a  redução permanente  de despesas  por  meio  da  
racionalização  da  utilização  dos  recursos na ordem de 5%.  O  valor  atribuído  ao  campo  Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir do aumento das receitas conforme 
planejado para o período
A, da Constituição Federal. O valor das novas DOCC refere-se a previsão com contratação de pessoal e serviços novos a serem implantados (exemplo: Escolas, Unidades de Saúde, 
etc.).

ANEXO IV - METAS FISCAIS 

Anexo II - Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  

2018

EVENTOS

FONTE:Valores estimados com base nas previsões das ações da Administração Direta e Indireta.

II - Possam acarretar prejuízos significativos ao meio ambiente e à sociedade 
civil contendo:
a) Material inflamável;
b) Atividades potencialmente geradoras de radiações;
c) Atividades potencialmente geradoras de fumaça ou gases;
d) Atividades de venda de produtos que possam dar origem a 

explosões, exalações de gases ou detritos danosos à saúde;
e) Atividades classificadas como poluentes;
f) Atividades que possuam grau de risco alto, nos termos do disposto 

no art. 11, §§ 1º e 3º da Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro 
de 2.009;

g) Outras atividades classificadas como de alto risco pelos órgãos 
sanitário, ambiental ou pelo corpo de bombeiro, até que obtida a 
respectiva autorização a ser fornecida pela instituição competente.

III - Que seja objeto de ação judicial promovida pelo Município de Bauru, 
objetivando sua demolição ou retomada.

§ 1º  A licença de funcionamento provisória para atividade não permitida na zona de uso 
em que se situa, nas situações previstas pelo art. 7º, inciso II, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, não será concedida ao microempreendedor 
individual, à microempresa ou à empresa de pequeno porte que promova a venda de 
bebidas alcoólicas.

§ 2º Os parâmetros para emissão da Licença de Funcionamento Provisória prevista por 
esta lei não se aplica às atividades eventuais e de comércio de ambulantes.

Art. 4º A Licença de Funcionamento Provisória terá o prazo de validade de 1 (um) ano.
Parágrafo único. Será admitida a renovação da Licença de Funcionamento Provisória por até mais 

1 (um) ano, não prorrogáveis, nos casos em que o interessado comprove já ter 
ingressado com o procedimento de regularização da edificação junto ao órgão 
competente e que esteja no aguardo de sua conclusão.

CAPÍTULO II
DA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA

Art. 5º O pedido de Alvará de Licença de Funcionamento Provisória deverá ser precedido 
da consulta de viabilidade, a ser requerida por via eletrônica, a partir do Sistema 
Integrado de Licenciamento – SIL, disponível no endereço eletrônico: www.sil.
sp.gov.br.

Art. 6º Presentes todos os requisitos técnicos fixados no art. 2º desta Lei e firmado o Termo 
de Responsabilidade para a regularização da edificação, caso a mesma conste 
irregular, será emitida a Licença de Funcionamento Provisória.

Art. 7º O órgão público competente para análise da solicitação da Licença de Funcionamento 
Provisória deverá concluir sua análise e expedir o respectivo Alvará Provisório no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do protocolo do pedido, nos 
casos classificados como de baixo risco, em que houver liberação automática de 
licença pelos órgãos sanitário, ambiental e pelo corpo de bombeiros, ou, havendo 
procedimentos específicos junto a esses órgãos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis a partir da liberação feita por esses órgãos.

CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA

Art. 8º A Licença de Funcionamento Provisória somente produzirá efeitos após sua efetiva 
expedição.

§ 1º A Licença instituída por esta Lei não confere, aos responsáveis pela atividade, 
direito a indenização de quaisquer espécie, principalmente nos casos de invalidação, 
cassação ou caducidade da Licença.

§ 2º A Licença de Funcionamento Provisória, expedida nos termos desta lei, não constitui 
documento comprobatório da regularidade da edificação, bem como não atribui 
permissão ao requerente para executar obras no imóvel, as quais dependerão do 
devido licenciamento edilício e aprovação do projeto de construção ou reforma, 
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Tratando-se especificamente de atividades econômicas, temos hoje um número a perder de vista de pessoas 
que trabalham ou exercem atividades econômicas de forma irregular. São estabelecimentos que funcionam 
sem atenção às normas mínimas de segurança, sem a formalização de empregos, sem recolhimento de 
impostos. 
 É preciso combater a clandestinidade e, para isso, é necessário repensar procedimentos visando 
a desburocratização e inclusão dessas pessoas e empresas à cidade formal.
 Sob essa ótica foi elaborado o presente projeto de lei. Este projeto busca simplificar e agilizar 
os procedimentos de licenciamento, estimular a legalização de atividades de geração de emprego e renda, 
promover a inclusão de empresas ao mercado formal e dirimir a clandestinidade. Ao mesmo tempo que 
inclui os empreendedores e empresas à legalidade, propõe o compromisso a ser firmado individualmente 
com cada requerente para que haja a devida legalização dos imóveis onde serão exercidas tais atividades. 
Com isso, o empreendedor consegue trabalhar, gerar renda e gerar condições financeiras para proceder com 
as ações necessárias para a legalização de seu imóvel. Esta conduta permitirá obter, em médio prazo, uma 
cidade com maior aquecimento econômico, e com maior índice de regularização imobiliária e de empresas 
devidamente licenciadas.
 Este projeto de lei propõe o combate à cidade clandestina, propiciando a oportunidade de 
inclusão social e econômica, criando meios para que o município possa compreender a realidade da cidade 
por meio das informações que poderão ser apresentadas pelos próprios requerentes, e instituir mecanismos 
efetivos e responsáveis para equacionar os problemas urbanos, não só da cidade ideal, mas também da 
cidade real.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº 90 / 17
P. 50.074/17 Revoga a Lei Municipal nº 5.076, de 29 de dezembro de 2.003, que criou a Taxa de 
Serviço de Bombeiros e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 5.076, de 29 de dezembro de 2.003, que criou a 

Taxa de Serviço de Bombeiros e deu outras providências. 
Art. 2º A Lei Municipal nº 4.576, de 01 de setembro de 2.000, que criou o Fundo Municipal 

de Manutenção do Corpo de Bombeiros e suas alterações posteriores, Lei Municipal 
nº 5.150, de 02 de junho de 2.004, Lei Municipal nº 5.272, de 27 de julho de 2.005, 
Lei Municipal nº 5.439, de 09 de abril de 2.007, Lei Municipal nº 5.992, de 12 de 
novembro de 2.010 e Lei Municipal nº 6.387, de 04 de julho de 2.013, permanecem 
vigorando, sendo que o saldo existente será utilizado pelo Corpo de Bombeiros local 
em suas necessidades da mesma forma atual, até zerar a conta.

Parágrafo único. Zerada a conta do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros, o Poder 
Executivo revogará as leis mencionadas no presente artigo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
01, setembro, 17

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de 
Lei que visa revogar a Lei Municipal nº 5.076, de 29 de dezembro de 2.003, que criou a Taxa de Serviços 
de Bombeiros e deu outras providências.
 Observe-se que a Lei Municipal em questão fora declarada constitucional pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, de forma que, enquanto em vigor, é obrigação do administrador cobrá-la e ao munícipe 
pagá-la, sendo que, com a decisão tomada pelo mesmo Tribunal em 01 do corrente mês e ano, o Poder 
Executivo preferiu por cautela revogá-la.
 Assim, atende-se decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 643247 que 
em assentada declarou por unanimidade e fixou tese de repercussão geral no sentido de que: “A segurança 
pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela 
unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
 Quanto a Lei Municipal nº 4.576, de 01 de setembro de 2.000, que criou o Fundo Municipal de 
Manutenção do Corpo de Bombeiros e suas alterações posteriores (Lei Municipal nº 5.150, de 02 de junho 
de 2.004, Lei Municipal nº 5.272, de 27 de julho de 2.005, Lei Municipal nº 5.439, de 09 de abril de 2.007, 
Lei Municipal nº 5.992, de 12 de novembro de 2.010 e Lei Municipal nº 6.387, de 04 de julho de 2.013), 
permanecem vigorando, observado que o saldo existente será utilizado pelo Corpo de Bombeiros local em 
suas necessidades da mesma forma atual até zerar a conta, quando o Poder Executivo revogará as leis ora 
mencionadas.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
SUA SECRETARIA DA FAZENDA E O MUNICÍPIO DE BAURU – PROCESSO Nº 11.447/17 – 
OBJETO: O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições à utilização da Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP, por parte do Município, para realização 
de compras de bens em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação em razão do valor, e 
para realização de licitações na modalidade pregão, ambos em sua forma eletrônica. – PRAZO: 60 meses, 
contados a partir da data de sua assinatura – ASSINATURA: 02/08/17, conforme parágrafo único do art. 
61 da Lei Federal nº 8.666/93.

devendo cumprir as disposições do Código de Obras Municipal, estando sujeito a 
penalidades em caso de seu descumprimento.

CAPÍTULO IV
DA INVALIDAÇÃO, CASSAÇÃO E CADUCIDADE DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

PROVISÓRIA
Art. 9º A Licença de Funcionamento Provisória perderá sua eficácia nas seguintes hipóteses:

I - Invalidação, nos casos de falsidade ou erro das informações, bem como da 
ausência dos requisitos que fundamentaram a concessão da Licença;

II -  Cassação, nos casos de:
a) Descumprimento das obrigações impostas por Lei ou quando da 

expedição da Licença;
b) Se as informações, documentos ou atos que tenham servido de 

fundamento da Licença, vierem a perder sua eficácia, em razão 
de alterações físicas, de utilização ou de instalação, ocorridas no 
imóvel em relação às condições anteriores, aceitas pela Prefeitura;

c) Desvirtuamento do uso licenciado;
d) Desrespeito às normas de proteção às crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência;
e) Prática de racismo ou qualquer discriminação atentatória aos 

direitos e garantias fundamentais;
f) Permissão da prática, facilitação, incentivo ou prática de apologia, 

mediação da exploração sexual, trabalho forçado ou análogo à 
escravidão, do comércio de substâncias tóxicas ou exploração de 
jogos de azar;

g) Quando a atividade causar transtornos ao sossego e à ordem 
pública; ou

h) A critério do interesse público, devidamente justificado pela 
autoridade competente.

III - Caducidade, por decurso do prazo de validade indicado na Licença de 
Funcionamento Provisória.

Art. 10 A declaração de invalidade respeitará o devido processo legal.
CAPÍTULO V

DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 11 Sempre que julgar conveniente ou houver notícia de irregularidade ou denúncia, o 

órgão competente da Prefeitura realizará vistorias com a finalidade de fiscalizar o 
cumprimento das disposições desta lei.

Art. 12 A perda da eficácia da Licença de Funcionamento Provisória sujeitará a pessoa 
física ou jurídica, responsável por sua utilização, aos procedimentos fiscais e 
sanções previstas na legislação de uso e ocupação do solo e/ou legislação específica, 
conforme o caso.

Art. 13 A constatação da prestação de informações inverídicas no pedido da Licença de 
Funcionamento Provisória acarretará ao interessado a imposição de multa no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dobrada em caso de reincidência, com a consequente 
invalidação da Licença, sem prejuízo de sua responsabilização criminal, civil e 
administrativa.

§ 1º O valor da multa estabelecido nesta Lei deverá ser atualizado, anualmente, pela 
variação do IPCA-IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo.

§ 2º O interessado multado será notificado no endereço que forneceu em sua qualificação, 
para apresentar sua defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. A defesa será dirigida à 
mesma pessoa a quem dirigiu o pedido de Licença de Funcionamento Provisória, que 
terá competência para receber, conhecer e julgar a defesa apresentada.

§ 3º Da decisão proferida caberá recurso administrativo terminativo ao Prefeito 
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, sem efeito suspensivo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 A expedição da Licença de Funcionamento Provisória não desobriga os responsáveis 
pela edificação e por sua utilização ao cumprimento da legislação específica 
municipal, estadual ou federal, aplicável à atividade e à edificação.

Art. 15 Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que estabelecerá os dados e 
informações que deverão constar obrigatoriamente na Licença de Funcionamento 
Provisória.

Art. 16 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
31, agosto, 17

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de 
Lei que, uma vez aprovado, instituirá a Licença de Funcionamento Provisória.
 A literatura aponta que quase 50% da vida nas cidades brasileiras ocorre de forma clandestina. 
São famílias que moram em bairros ou habitações irregulares. São pessoas que exercem atividades 
econômicas sem licenciamento. Consolida-se no Brasil retratos de cidades fragmentadas, constituídas por 
ilhas endinheiradas ordenadas por uma urbanização ideal enquanto a desregulação corre solta em bairros 
abandonados do ponto de vista econômico e social. Quem perde com isso são todos: os pobres, o poder 
público e até mesmo a classe enriquecida. A cidade se desequilibra, impostos deixam de ser recolhidos, 
fecham-se oportunidades de renda em razão da exclusão do mercado formal. Em uma cidade desestruturada 
e clandestina todos perdem. A cidade não gera receita, não gera emprego, não gera trabalho, não gera 
qualidade de vida.
 Em Bauru as coisas não são diferentes. A crise política e econômica que vivenciamos nos últimos 
anos, associada à burocratização moderna, foi mola propulsora para a propagação da clandestinidade. 
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Corregedoria Geral Administrativa
Alcimar Luciane Maziero Mondillo

Corregedora Geral
SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.547/17, em que figura o ex-servidor Wesley Rodrigo de Oliveira 
Pacífico, RG 47.747.634-X: nos termos do artigo 106, § 2º, da Lei Municipal nº 3.781/94, indefiro in limine 
o pedido revisional solicitado. Advogados: José Francisco Martins, OAB/SP 147.489, Júlio César Teixeira 
de Carvalho, OAB/SP 218.282 e Alessandra Fabiana Bone Pini, OAB/SP 356.602. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
ORDINÁRIO Nº 44.321/17, que tem como interessado a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, em que 
figura a servidora Adriana Branco de Moraaes Herrera, RG 15.245.808: SUSPENSÃO PREVENTIVA, 
por 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 102 da Lei Municipal nº 3.781/94. Advogado: José Hermann de 
Barros Schroeder Junior, OAB/SP 107.247. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8 às 12 – 13 às 18 horas
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7 às 12 – 13 às 17 horas

SESMET
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8 às 12 – 13 às 17 horas
CONTATOS

Secretário Municipal da Administração: (14) 32351099 – 32351049 – 981291264
Expediente: (14) 32351203 – 32351110

Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 32351287 – 32351062
Almoxarifado Central e Patrimônio: (14) 32351297 – 32351236 – 32351327

Administração de Pessoal: (14) 32351199 – 32351351 – 32351137
Recursos Humanos: (14) 32351207 – 32351081

Escola de Gestão Pública: (14) 32351043
Avalição Funcional: (14) 32351277

SESMET: (14) 32275647 – 32275650 – 32349022
administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO
http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

OUVIDORIA
http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, 
COM CONSIGNAÇÃO DAS DESPESAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DA 

LEI Nº 6.343/2013
ACADEMIA 

MARATHON CASTELO - Rua Shimpei 
Okiama, nº 1-60, Vila Independência, Bauru 
- SP - (14) 3236-3277

Desconto de 15% (quinze por cento) nos planos de 
academia, ginástica, hidroginástica e natação para os 
servidores e seus dependentes.

CARTÃO DE CRÉDITO
BANCO DAYCOVAL - Avenida Paulista 
nº 1793 - Bela Vista, São Paulo -SP -  (011) 
3138-0500 (016) 3602-5529 / 9177-7842

Cartão de Crédito e Empréstimo consignado em folha de 
pagamento.

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 
- Avenida Juscelino Kubitschek nº 1703, São 
Paulo - SP   - (011) 3049-9700 / Fax (011) 
3049-9810

Cartão de Crédito e Empréstimo consignado em folha de 
pagamento.

FACESP - ACIB - Rua Bandeirantes, 8-78 
Centro, Bauru - SP - (14) 3223-8455 Benefícios ACCREDITO

CURSO
FOCUS IDIOMAS  - Rua Christiano Pagani 
nº 5-38 Jardim Auri Verde, Bauru - SP - (14) 
3879-6793 / 3016-6570

Desconto de 50% nas mensalidades para servidores e 
seus dependentes direto. 

EMPRÉSTIMO
BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A - Cidade de Deus 
s/n, 4º andar, Vila Yara - Prédio Prata, Osasco 
- SP   - (11) 5506-7717

Crédito consignado.

BANCO DAYCOVAL - Avenida Paulista 
nº 1793 - Bela Vista, São Paulo -SP -  (011) 
3138-0500 (016) 3602-5529 / 9177-7842

Crédito consignado.

BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO - Rua Virgílio Malta nº 
3-40, Bauru - SP - (14) 3233-7800

Crédito consignado.

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 
1703 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP   - 
(011) 3049-9700 / Fax (011) 3049-9810

Crédito consignado.

BANCO SANTANDER (Brasil) S.A. - 
Avenida Precidente Juscelino kubitschek, 
nº 2041, Vila Olimpica,  São Paulo - SP - 
(11)3012-7008/99668-0895

Crédito consignado.

BRADESCO S/A - Rua Tenente Nicolau 
Maffei nº 286, 2º Andar, Presidente Prudente 
- SP   - (018) 2101-1058

Crédito consignado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59    (14) 3214-4212                                 
Rua Gustavo Maciel, nº 7-33            (14)2106-
9700

Crédito consignado.

FINANCEIRA ALFA - Alameda Santos, nº 
466, 4º andar  Bairro Cerqueira Cesar, São 
Paulo - SP - 0800-323-2532

Crédito consignado.

FARMÁCIA

DROGARIA ALTO PARAÍSO - Rua 
Salvador Filardi nº 7-09 Alto Paraíso, Bauru 
- SP (14) 3238-1867 - Rua Carlos Marques, nº 
16-61 Vila Bechele, Bauru - SP - (14) 3222-
3057/ WhatsApp (14)99822-5044

Desconto de 20% ou mais em casos de promoções, em 
medicamentos Genéricos e Similares; Desconto de 6% 
ou mais em casos de promoções, em HPC (Higiene, 
Perfumaria e Cosméticos); Desconto de 5% ou mais em 
casos de promoções, em Aparelhos, Cadeira de Rodas, 
Bengalas.

DROGARIA BIOLAR - Rua Professor 
Ayrton Busch nº 1-52 Parque Santa 
Edwirgens, Bauru - SP - (14) 3218-1322 / 
9701-9078

Desconto de 15% em medicamentos e perfumaria. 

DROGA FENIX - Rua Sargento José dos 
Santos nº 9-66 Nova Esperança, Bauru - SP 
- (14) 3238-2442

Desconto de 8% nos medicamentos. Sem taxa de entrega.

DROGARIA TOTAL -                      Total 
Bela Vista - (14)3208-2480 Whats 98116-
1618 ; Total Bernardino de Campos -  
(14)3238-7878 ; Total Camélias - (14)3206-
0406; Total Castelo Branco - (14) 3236-2444 
Whats 98116-1618; Total Centro - (14) 3245-
8999 Whats 98116-1618; Total Confiança 
Max -  (14) 3245-5453; Total Jardim Brasil 
-  (14) 3234-7861; Total Mary Dota - (14) 
3239-1330; Total Redentor -  (14) 3281-
9166; Total Nossa Senhora de Fátima - (14) 
3010-4760;                                         Total 
Octavio Pinheiro Brisola - (14)3227-
2008 ; Total Ouro Verde - (14) 3236-3736; 
Total Santa Edwirges  - (14) 3218-1322;                                        
Total Vila São Paulo - (14) 3018-5966                                                     

Desconto de até 15% em perfumaria;            Desconto 
de até 70% nos medicamentos Genéricos;                                                                         
Desconto de até 90% em outros medicamentos; Jornal 
de Ofertas com descontos especiais para os conveniados;                                                                               
Farmácia Popular com medicamentos gratuitos;        
Entrega gratuita na empresa (compras acima de R$20,00)
;                                                                                       360 
farmácias da Rede Total, em 214 cidades do estado de 
São Paulo.                                                                       

FARMÁCIA BOM JESUS - Rua Luiz Gama 
nº 6-20 Vila Independência, Bauru - SP - (14) 
3236-4297

Taxa de entrega grátis na Região do Independência, 
Ipiranga, Jardim Terra Branca e Vitória. Demais regiões, 
taxas de R$ 5,00 a R$ 8,00.

FARMÁCIA CRISTO REI - Alameda Flor 
do Amor nº 8-82 Parque São Geraldo, Bauru-
SP - (14) 3277-7602

Desconto de 4% a 30% em medicamentos.

FARMADROGAS  - Avenida Doutor 
Marcos de Paula Rafael nº 14-12 Mary Dota, 
Bauru - SP - (14) 3239-8184

Desconto de 12% em medicamentos Genéricos, 
Desconto de 8% em medicamentos monitorados. Valores 
promocionais em Perfumaria; Taxa de entrega grátis em 
compras acima de R$30,00 (trinta reais).

FARMA SUL - Rua Rio Branco, 20-40 Loja 
07 Vila América, Bauru - SP - (14) 3879-5220

Desconto de 15% em genéricos e similares, Desconto de 
8% em produtos normalmente de linha de receituário e de 
uso contínuo. Promoções de até 60% de desconto.

MEDFARMA - Rua Alziro Zarur nº 6-52 
GeiseL, Bauru - SP - (14) 3281-2262

Desconto de 10% em medicamentos éticos e 20% 
em medicamentos genéricos. Descontos de 15% nos 
medicamentos manipulados e 10% nas homeopatias. 
Entrega em toda a cidade, com taxa de R$5,00.

PHARMA GOLD - Rua Wenceslau Braz, nº 
5-59 Vila Souto, Bauru - SP - (14) 3223-0717

Desconto de 12% em todos os produtos e medicamentos; 
Estoque variado de medicamentos e perfumaria. 
Disponibiliza aplicação a domícilio; Farmácia popular e 
entregas ilimitadas e sem taxa em toda Bauru.
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S.A. Yoshimura & CIA LTDA - ME - Rua 
Alziro Zarur nº 7-18 Núcleo Presidente 
Geisel, Bauru - SP - (14) 3203-7870

Desconto de 8% em medicamentos e produtos, inclusive 
produtos promocionais e genéricos. 

INFORMÁTICA

Enter Note - Avenida Getúlio Vargas, 1-25 - 
Vila Guedes de Azevedo, Bauru - SP -  (14) 
3202-7966/3202-7967 

Desconto de 15% nos serviços de manutenção de 
equipamentos de informática (computadores, notebooks, 
smartphones, tablets, TVs, monitores, impressoras), 
parcelado em até 3x (dependendo do valor). Desconto 
de 10% em todos os produtos disponíveis na loja. 
(pagamento em cartão, dinheiro e consignado)

ODONTOLOGIA

ODONTOMIX - Rua Sete de Setembro 
nº 12-79, Centro, Bauru-SP - (14) 3879-
6757/3533-2600

Plano de R$ 22,90 por pessoa sem cumprimento de 
carência. Incluso: Consulta; Urgência/Emergência 24h; 
Tratamento de gengiva; Limpeza, prevenção e aplicação 
de flúor; Raios X panorâmicos; Cirurgias; Tratamento 
para crianças; Restaurações e obturações; Extrações 
(incluindo o dente do siso); Tratamento de canal; 
Tratamento de lesões bucais; Coroas Unitárias (conforme 
RN 211).

PREVIDENT - www.prevident.com.br/
servidorbauru - (14) 3010-4477/Whatsapp 
(14)998182-1682

Plano Dental Access, no valor de R$ 17,00 por 
pessoa/mês. (Titular, Dependentes e Agregados 
(pai,mãe, sogro (a) e irmão (ã))); Consultas; Urgência 
e Emergência; Tratamento de cárie; Tratamento da 
gengiva; Tratamento e Retratamento e canal; Cirurgia 
(oral menor);Odontopediatria (até 14 anos); Aparelhos 
Orotdônticos; Radiografias; Rede credenciada Nacional; 
Sem taxa de adesão, sem limites de consultas e 
tratamentos; Tempo de permanência no contrato: 12 
meses a contar da conclusão da aceitação do consignado.
ÓTICA

ÓPTICA GOLD  - Rua Antonio Alves, nº 18-
35 Centro, Bauru - SP - (14)3227-0337

Desconto de 20% em armações de óculos, inlcusive 
solares de várias grifes aos servidores e seus dependentes.

Ótica Olhares - Rua Gustavo Maciel nº 15-
07, Bauru - SP - (14) 3227-7064

Desconto de 30% à vista (compra parcelada em 3x); 
Desconto de 20% a prazo (compra parcelada em 5x.

ÓPTICA PREMIUM - Rua Comendador 
José da Silva Martha, nº 9-15, Bauru - SP - 
(14) 3245-0224/99859-1912

Desconto de até 30% (trinta por cento) em todos os 
seus produtos e parcelamento em até 05 (cinco) vezes 
na opção de desconto em folha; oferecem o mesmo 
desconto para pagamentos na opção de crédito, à vista ou 
parcelado, podendo ser estendido a todos os parentes do 
servidor público.

PAPELARIA
IMAGEM PAPELARIA - Rua Virgílio 
Malta nº 5-46 Centro, Bauru - SP   - (14) 
3222-7162

Desconto de 5% no valor da compra, com desconto em 
folha de pagamento. 

JALOVI - Avenida Rodrigues Alves nº 6-34 
Centro, Bauru - SP   - (14) 3366-0711/3232-
3375

Parcelamento em até 5X sem juros. Sem consulta SPC/
SERASA.

SEGUROS
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE 
SEGUROS - Avenida Angélica, nº 2626, 
térreo, Consolação, São Paulo - SP - (11) 
3017-0022/Fax: 3017-0020

Seguro de vida, previdência e capitalização.

CAPEMISA - Rua São Clemente nº 38 7º 
andar Botafogo, Rio de Janeiro-RJ - (21) 
2536-7812/2536-7809

 Seguro de vida, previdência e empréstimo.

JJRS CORRETORA DE SEGUROS - Rua 
Alberto Segalla, nº 1-75 - 2º andar sala 225 
Jardim Infante Dom Henrique, Bauru - SP - 
(14)3232-7198/3245-7199/9764-8714/3232-
3562 

Seguro de vida, previdência e capitalização. 

MONGERAL AEGON SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA - Alameda Dr. Otávio 
Pinheiro Brizola nº 13-10, Bauru - SP - (21) 
4003-3355

Seguro de vida, previdência e capitalização. 

 Zurich Minas Brasil - Rua Julio Maringoni, 
nº 12 Complemento 25 sala 02 Vila 
Samaritana, Bauru -SP -  0800-7071337 / 
(11)2313-8682

Seguro de vida, previdência e capitalização. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS  À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, 
VISANDO A CONCESSÃO DE DESCONTO AOS SERVIDORES, NAS MENSALIDADES.                                                                         

OBSERVAÇÃO: NÃO SE TRATA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO
UNIVERSIDADE DO SAGRADO 
CORAÇÃO (USC)- Rua Irmã Arminda, 10-
50 Jardim Brasil CEP 17.011-160 Tel (14) 
2107-7000

Desconto de 15% (quinze por cento) no valor da 
mensalidade, condicionado à pontualidade do pagamento, 
para quaisquer dos cursos de pós-graduação, lato e stricto 
sensu. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir de 05/09/2017, portaria nº 2.866/2017, exonera PETERSON APARECIDO 
DA CONCEIÇÃO, RG nº 46.255.679-7, matrícula nº 33.647, do cargo em comissão de Diretor de 
Departamento de Fiscalização e Gestão de Contratos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme 
protocolo/e-doc nº 62.756/2017.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2862/2017: A Diretora 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 2873, a PORTARIA N.º 2504/2017 que nomeou  o (a) Sr(a). PAULA SOARES, 
portador(a) do RG nº 444835672, classificação 60º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL 
- AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2863/2017: A Diretora 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 2873, a PORTARIA N.º 2505/2017 que nomeou  o (a) Sr(a). ALINE BONONI, 
portador(a) do RG nº 460633375, classificação 7º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM 
SAÚDE - FARMACÊUTICO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

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.
 
A Diretora de 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 2864/2017: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2873 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) ALZIRA ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS, portador(a) do 
RG nº 429523002, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 63º lugar, no concurso público 
para AGENTE EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2017 ÀS 8h.
Observação: A nomeação referente a esse cargo vêm sendo realizada em virtude da desistência do 
candidato classificado em 60º ,solicitado em um pedido anterior à publicação do Decreto nº 13429 de 20 
de junho de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2865/2017: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - FARMACÊUTICO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2873 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) ALESSANDRA DOMINGOS SILVA, portador(a) do RG nº 352751393, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - FARMACÊUTICO, edital nº 05/2016 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2017 ÀS 9h.
Observação: A nomeação referente a esse cargo vêm sendo realizada em virtude da desistência do 
candidato classificado em 07º ,solicitado em um pedido anterior à publicação do Decreto nº 13429 de 20 
de junho de 2017.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
7. Comprovante de endereço atual;
8. 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;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
13. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
14. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
15. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

ACÚMULO

A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento 
de Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 5.795/2009, 
INFORMA a decisão proferida no Requerimento de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Agosto/2017.

NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA CARGO PMB E JORNADA

ELCIE APARECIDA 
BRAGA DE OLIVEIRA

Enfermeiro – Hospital Estadual de 
Bauru (FAMESP) – Jornada de 36 

horas semanais

Especialista em Saúde - Enfermeiro 
- SMS – Jornada de 36 horas 

semanais
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MARILSA PEIXOTO 
DUARTE ESCAQUETE

Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto 
de Educação Básica – Especial 
– SME – Jornada de 20 horas 

semanais

Especialista em Educação Adjunto 
– Professor Substituto de Educação 
Básica – Infantil – SME – Jornada 

de 20 horas semanais

LUCINETE DE FATIMA 
MARTINS TUDIÇAKI

Professor Substituto de Educação 
Básica – E. E. Professor Ayrton 
Busch – Jornada de 25 aulas + 

2 ATPC + 11ATPL 

Especialista em Educação Adjunto 
– Professor Substituto de Educação 
Básica – Especial – SME – Jornada 

de 20 horas semanais
Bauru/SP, 05 de setembro de 2017.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 07/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Heloisa Ferrari Lombardi, Aida Maria Marasco, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, Maria 
Dvanil D´Ávila Calobrizi, Antonio Luiz Caldas Junior e sob a coordenação de Marcia Araújo dos Reis 
de Oliveira, Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 2657/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Saúde – 

AGENTE DE 
SANEAMENTO

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.658,16 R$ 392,00 40h/semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal nº 11.637/11 e 
Decreto Municipal nº 12.449/14. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Ténico em Saúde – AGENTE DE 
SANEAMENTO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
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e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 14 (quatorze) de dezembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 15 (quinze) 
de dezembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  15 (quinze) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 

3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
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5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Saúde 
– AGENTE DE 

SANEAMENTO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

23

100 Eliminatório e 
Classificatório 

03 horasLíngua 
Portuguesa

10

Legislação SUS 10

Atualidades 07
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – AGENTE DE 
SANEAMENTO será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista 
para realizar-se no dia 17 (dezessete) de dezembro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no 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 da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas 
temporárias de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas 
alterações não havendo a possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 

(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), caneta esferográfica 
fabricada em material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – AGENTE DE 
SANEAMENTO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação do SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
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Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o  Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.

6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2657/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – AGENTE DE SANEAMENTO
Inspecionar estabelecimentos comerciais e industriais, serviços de saúde e interesse à saúde, imóveis 
residenciais e não edificados, para controlar o risco sanitário. Vistoriar domicílios, observando o ambiente 
físico (condições de higiene, existência de animais, etc) avaliando e controlando o risco sanitário. Priorizar, 
nas vistorias, locais de risco que possam ser vetores de doenças. Organizar e priorizar as inspeções em 
locais com confirmação ou possibilidade de confirmação de doenças que possam ser controladas através de 
manejo ambiental. Atentar-se para os locais de risco (casas/terrenos) que possam ser criadouros de insetos 
vetores. Realizar controle mecânico de pragas e vetores. Aplicar larvicidas nos criadouros e inseticidas 
(nebulização) em locais de risco à saúde humana. Auxiliar na captura de animais infectados que possam 
trazer risco à saúde da população. Inspecionar, avaliar e propor medidas para controlar o risco sanitário nos 
estabelecimentos comerciais e industriais, nos serviços de saúde e nos serviços de interesse à saúde que 
estejam sob atuação da Vigilância Sanitária, mediante critérios legais e técnicos. Zelar pelo cumprimento 
da legislação sanitária visando proteção à saúde coletiva. Atender denúncias da população em geral. 
Inspecionar os sistemas de abastecimento público e as soluções alternativas de abastecimento de água. 
Realizar visitas para levantamento da população exposta a desastres com produtos perigosos, desastres 
ambientais e áreas conhecidamente contaminadas, mediante avaliação do Órgão Ambiental competente. 
Organizar e utilizar equipamentos específicos para cada tipo de inspeção realizada (EPIs, termômetros, 
câmeras fotográficas, lacres, nebulizadores, clorímetro, peagâmetro, etc.). Acompanhar a incineração de 
entorpecentes mediante a solicitação das autoridades policiais, conforme legislação vigente. Promover, 
coordenar e executar ações de educação em saúde. Promover educação em saúde (disposição do lixo, coleta 
seletiva de lixo, criação de animais, posse responsável, condições de higiene pessoal e do meio ambiente; 
cuidados no consumo de alimentos, sinais e sintomas das doenças, controle de doenças, etc). Participar de 
campanhas preventivas, como a de vacinação animal (preparar o material de apoio, divulgar campanhas 
à população e distribuir material educativo alusivo às campanhas). Participar das atividades comunitárias: 
identificar e preparar espaços para a realização de eventos, organizar grupos de apoio, organizar atividades 
sociais, organizar grupos de orientação, convidar pessoas para eventos, divulgar eventos e atividades. 
Participar de grupos, comitês, conselhos e reuniões junto à Secretaria Municipal de Saúde e outros 
órgãos municipais, instituições públicas e privadas e à comunidade em geral. Participar de capacitações 
e multiplicá-las aos demais integrantes do grupo. Participar de grupos de estudo (projetos ou temas 
específicos). Auxiliar em campanhas municipais de vacinação anti-rábica de animais. Coletar produtos de 
interesse à saúde e auxiliar na coleta de amostras biológicas em atendimento às programações em saúde 
e análise fiscal. Auxiliar na coleta de amostras biológicas de animais, bem como informar o resultado 
ao responsável pelo animal. Coletar produtos de interesse à saúde (água, solo, alimento, medicamento, 
saneantes), bem como informar o resultado ao responsável pelo produto. Encaminhar amostras para análise 
laboratorial. Medir densidade larvária no âmbito municipal, bem como comunicar o nível de infestação. 
Auxiliar em campo nas análises físico-químicas de água, bem como na divulgação dos resultados. Realizar 
procedimentos administrativos relativos à área. Elaborar relatórios, laudos e pareceres referentes às 
inspeções realizadas. Prestar esclarecimentos técnicos de sua área de competência, quando solicitado. 
Planejar roteiro de visitas. Realizar mapeamento da área. Preencher fichas cadastrais. Preencher boletim 
diário de atividades. Solicitar a manutenção e conserto dos instrumentos de trabalho, quando necessário. 
Realizar procedimentos administrativos quando constatadas infrações sanitárias: autuar; intimar; notificar; 
advertir; apreender / interditar /inutilizar / liberar materiais e produtos; interditar/liberar equipamentos 
e estabelecimentos (mediante autorização do Diretor de Divisão e/ou Departamento, em conformidade 
com o Código Sanitário Municipal). Manifestar-se quanto aos recursos interpostos às autuações. Expedir 
ofícios e Licenças de Funcionamento mediante autorização e supervisão da chefia imediata. Controlar 
documentações e prazos. Alimentar os Sistemas de Informação das Áreas de Vigilância Sanitária e 
Ambiental. Realizar atendimento ao público (protocolar denúncias, recursos, documentos pertinentes às 
inspeções sanitárias, etc). Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. BAURU. Lei 3.832 de 30 de dezembro de 1994. Dispõe sobre Código Sanitário do Município de Bauru. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3832.pdf
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2. BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 
em conformidade com a Resolução RDC nº. 216/2004. Brasília: ANVISA, 3ª Edição.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%
A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0
3. BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Resolução RDC nº. 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e 
operacionais. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 121 p. Disponível em:
https://sinitox.icict.fiocruz.br/sites/sinitox.icict.fiocruz.br/files//Manual%20de%20vigilancia%2C%20
prevencao%20e%20controle%20de%20zoonoses%20-%202016.pdf
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. O 
agente comunitário de saúde no controle da dengue / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 36 p.: il. color. – (Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde).
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agente_comunitario_saude_dengue.pdf
7. SÃO PAULO. Lei 10.083 de 23 de setembro de 1998. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de 
São Paulo. Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_LEI-10083_230998.pdf
8. SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Centro de Vigilância Epidemiológica. Diretrizes para a 
prevenção e controle das arboviroses urbanas no Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria de Estado 
da Saúde, 2017. pag.7 a 15 e pag. 40 a 50.
Disponível em:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/publicacoes/
diretrizes2017_arboviroses_esp.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Uso dos porquês.
2. Uso de há (verbo) e a (preposição).
3. Uso de se não e senão.
4. Uso do onde e aonde.
5. Ortografia: emprego do G e J; emprego do S e Z; emprego do X e Ch.
6. Estrutura: morfemas lexicais e gramaticais: vogal temática, vogal de ligação, consoante de ligação, afixos 
(prefixos e sufixos), desinências.
7. Processos de formação das palavras: Derivação (sufixal, prefixal, parassintética, regressiva e imprópria) 
e Composição (por aglutinação e por justaposição), hibridismo, onomatopeia, sigla, abreviação vocabular 
ou redução, neologismo.
8. Morfologia
8.1 Substantivo: tipos de substantivos, principais coletivos, gênero dos substantivos, principais femininos 
e heterônimos, particularidades do gênero, particularidades do número, plural dos substantivos compostos, 
grau dos substantivos.
8.2 Adjetivo: Principais adjetivos superlativos absolutos irregulares ou eruditos, locução adjetiva, adjetivo 
pátrio.
8.3 Numeral: emprego e tipos dos numerais.
8.4 Pronome: Tipos de pronome – pronomes pessoais  e  emprego; pronomes possessivos e emprego; 
pronomes demonstrativos e emprego;  pronomes indefinidos e emprego; pronomes interrogativos; 
pronomes relativos – emprego dos pronomes relativos e emprego do  que e o qual.
8.5 Verbo: flexão de número, pessoa, tempo e modo. Vozes verbais. Tempos verbais. Formas nominais. 
Formação dos tempos simples. Formação dos tempos compostos. Emprego do infinitivo pessoal e impessoal.
8.6 Advérbio e locução adverbial: classificação, flexão, emprego e palavras e locuções denotativas.
8.7 Preposições puras, contraídas e combinadas.
9. Sintaxe
9.1 Termos essenciais da oração (sujeito e predicado) Classificação;
   9.2 Termos integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto 
direto pleonástico, agente da passiva, o complemento nominal).
   9.3 Termos acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial).
   9.4 Vocativo.
   9.5 Frase, período e oração.
   9.6 Período composto por coordenação – Orações coordenadas sindéticas e assindéticas.
   9.7 Período composto por subordinação – Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais.
   9.8 Sintaxe de Regência.
   9.9 Sintaxe de concordância.
   9.10 Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

LEGISLAÇÃO SUS
Bibliografia
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, 
J.S. et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: 
EdUFMT, 2011 (p. 55 - 68);
Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf

SUS e suas principais legislações
1. BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. Seção II – Da saúde, Capitulo 
II, Titulo VIII. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e daoutras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as DiretrizesOperacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm

Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html

Gestão do Cuidado em Saúde
1. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
110 p. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2016, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 



35DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento / indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

19/09 a 15/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento / indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
17/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
19/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
16/01/2018 Previsão de Classificação Final
30/01/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE  – AJUDANTE GERAL, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Paulo Renato Fidelis Costa, Aparecida Inará Damacena, Judite Della Torre 
Jayme, Donizete do Carmo dos Santos e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2658/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de dezembro de 2017.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Auxiliar em 
Manutenção, 
Conservação 
e Transporte 

– AJUDANTE 
GERAL

01

Conclusão do 
8º ano ou da 7ª 
série do Ensino 
Fundamental 

R$ 948,29 R$ 392,00 40 horas / 
semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97,  Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto nº 11.637/11 e Decreto 
nº 12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-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 
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da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do 8º ano ou da 7ª série do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC), e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Auxiliar Em Manutenção, 
Conservação e Transporte  – AJUDANTE GERAL e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 

é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove)  de outubro  de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 30 (trinta) de novembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 01 (um) de 
dezembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  01 (um) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
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7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Auxiliar em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
AJUDANTE 

GERAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa
8

Matemática 8

Legislação 9

Prova 
Prática

Consistirá 
na resolução 
e execução 
de atividade 
propostas, 

demonstrando 
domínio e 

habilidade física, 
por meio do 

conhecimento 
próprio para 
identificar, 
manusear 
e utilizar 

equipamentos, 
produtos e 

ferramentas 
na realização 
das atividades 

conforme o 
cargo.

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Manutenção, Conservação 
e Transporte – AJUDANTE GERAL será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de dezembro de 2017, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na resolução e execução de atividade propostas, demonstrando domínio e habilidade física, 
por meio do conhecimento próprio, deverão identificar, manusear e utilizar equipamentos, produtos e 
ferramentas para a realização das atividades conforme o cargo.
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase 
- Prova Objetiva, considerando-se os 200 (duzentos) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de dezembro de 2017.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e  2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
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tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Manutenção, Conservação 
e Transporte – AJUDANTE GERAL terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um 
ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e Transporte – AJUDANTE GERAL terá caráter eliminatório e classificatório. A nota 
final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 

200 (duzentos) primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 200ª classificação todos serão convocados 
para a prova prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
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de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2658/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – AJUDANTE GERAL
Efetuar serviços gerais de limpeza e manutenção em logradouros públicos, equipamentos e próprios 
municipais; realizar trabalhos braçais, de deslocamentos e de carga e descarga. Varrer os arredores do setor 
em que se encontra, de forma manual ou com a utilização de equipamento elétrico/ motorizado (soprador). 
Carpir terreno, limpar canteiros e realizar podas, mediante capacitação. Recolher dejetos orgânicos e 
animais de vias públicas que estejam em locais inapropriados ou possam apresentar riscos. Limpar as 
cortinas, portas, divisórias, paredes, janelas, luminárias e vidros do setor. Realizar limpezas que necessitam 
de maior esforço físico, incluindo banheiros públicos, canis, gatis, baias, recolhimento de entulhos, 
materiais recicláveis e eletroeletrônicos, dentro dos setores da Prefeitura. Realizar troca de lâmpadas e 
pequenos reparos elétricos – atividades braçais (substituição de lâmpadas, reatores, soquetes, interruptores, 
fusíveis e tomadas), desde que a rede elétrica em baixa tensão esteja desligada e até 02 metros de altura 
do solo (acima de 02 metros de altura do solo, necessária a utilização de EPI para trabalhos em altura). 
Realizar limpeza, pequenos reparos e desobstrução de caixas de passagens e tubulações de cabos elétricos, 
desde que a rede elétrica esteja desligada. Realizar capinação elétrica/motorizada, mediante capacitação. 
Recolher galhos e resíduos vegetais oriundos de capinação e poda. Aplicar defensivos, herbicidas e 
adubação, mediante orientação e utilização de EPI. Colocar e conferir placas de identificação nos móveis 

e objetos do patrimônio público. Realizar a rega de canteiros/ praças com o caminhão-pipa. Construir 
cercas e abertura de aceiros. Realizar pequenos reparos em equipamentos de limpeza pública (roçadeira, 
motobomba, motoserra, motopoda e soprador), exceto veículos. Auxiliar em pequenos reparos em redes de 
água e esgoto (atividades braçais). Auxiliar em reparos de vias públicas, incluindo a parte asfáltica, guias e 
sarjetas (atividades braçais). Auxiliar em reformas, construções e manutenção em geral de prédios e locais 
públicos. Realizar abertura e fechamento de valas e escavações em geral. Auxiliar na instalação e remoção 
de postes. Auxiliar na manutenção de áreas verdes, coleções vegetais, viveiros e praças. Auxiliar no preparo 
de substrato para o solo e no plantio de mudas. Auxiliar na colheita de sementes. Acompanhar o motorista 
para distribuição de materiais. Carregar/ descarregar móveis e outros materiais dos caminhões. Carregar/ 
descarregar produtos alimentícios e medicamentos dos caminhões. Realizar mudanças nas posições dos 
móveis dentro dos departamentos, quando solicitado. Montar/ desmontar palanques e arquibancadas 
(inaugurações, missas, festas, carnaval, etc.). Alimentar os animais do zoológico. Instalar placas nas ruas. 
Atender ao telefone. Fornecer informações ao público. Solicitar materiais. Comunicar ao encarregado a 
necessidade de reparos de equipamentos e estabelecimentos públicos. Auxiliar no controle, recebimento de 
ingressos e acessos aos logradouros públicos. Auxiliar no controle de visitantes, através de registros. Levar 
documentos a outros setores, quando solicitado. Conferir documentos com o(s) material(is) recebidos 
e/ou entregues.Auxiliar no recebimento, guarda, armazenamento, controle de estoque e distribuição de 
materiais, incluindo agrotóxicos. Capturar e remover animais de grande e pequeno porte vivos ou mortos, 
em quaisquer localidades do Município de Bauru, sempre que se fizer necessário. Auxiliar em atividades 
de imunização de animais, tanto naquela de rotina executadas pelo CCZ quanto durante as campanhas de 
vacinação anti-rábica animal, desempenhando funções de vacinadores, contenedores de animais e apoio 
geral nos postos de vacinação. Ministrar medicamentos preconizados e supervisionados pelo Médico 
Veterinário. Auxiliar, sob responsabilidade do Médico Veterinário, na realização de curativos, cirurgias 
e eutanásias. Encaminhar animais mortos ao aterro sanitário municipal. Eventualmente auxilia em outras 
tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamento de proteção coletiva (EPC). Trabalho em altura.
2. Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, 
cuidados e segurança. Manuseio de produtos de limpeza e ferramentas de trabalho.
3. Utilização das ferramentas apropriadas para cada etapa de serviço e o bom desempenho das atividades.
Ferramentas manuais e de medição. Ferramentas de uso geral.
4. Ferramentas da qualidade.
5. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. (Classificação de áreas em serviços de saúde. 
Equipamentos e materiais utilizados na limpeza e desinfecção de superfícies. Limpeza e desinfecção de 
superfícies. Higienização das mãos em serviços de saúde.)
6. Norma Regulamentadora 06 (seis) – Equipamentos de Proteção Individual.
7. Norma Regulamentadora 35 (trinta e cinco) – Trabalho em altura.
Bibliografia
1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviço de saúde. Limpeza 
e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2012. 120 p.
Disponível em: < http://www.riscobiologico.org/lista/20140128_01.pdf >Acesso em: 09 de ago. 2017.
2. CHAVES. R., COMO CONSTRUIR UMA CASA. Concreto, Alvenaria, Pintura, Telhado e Instalações. 
12a ed. Rio de Janeiro: ediouro 1997.
3. ARRUDA FILHO. A.B., SILVA S.L., SOUZA W. P.; CARTILHA DO PEDREIRO. UNEB: 2001.   
 Disponível em: < https://organizacaotc.files.wordpress.com/2014/04/cartilha-do-pedreiro1.pdf  >
Acesso em: 17 de ago. 2017.
4. CUSSIOL, N. A. M.; MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 
2008. 88 p. Disponível em:
<http://www.feam.br/images/stories/2015/RSS/manual%20de%20gerenciamento%20de%20rss_feam.
pdf> . Acesso em: 09 de ago. 2017.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e interpretação de textos variados.
2. Fonologia
2.1. Sílaba: Divisão Silábica. Sílaba Tônica, átona e subtônica. 
2.2. Encontros vocálicos: ditongos, hiatos e tritongo.
2.3. Uso dos porquês. 
2.4. Uso de há (verbo) e a (preposição).
2.5. Uso de se não e senão.
2.6. Uso do onde e aonde.
2.7. Ortografia: emprego do G e J; emprego do S e Z; emprego do X e Ch.
3. Morfologia
3.1. Substantivo: tipos de substantivos, principais coletivos, gênero dos substantivos, principais femininos 
e heterônimos, particularidades do gênero, particularidades do número, plural dos substantivos compostos, 
grau dos substantivos.
3.2. Adjetivo: principais adjetivos superlativos absolutos irregulares ou eruditos, locução adjetiva, adjetivo 
pátrio.
3.3. Numeral: emprego e tipos dos numerais.
3.4. Pronome: tipos de pronome – pronomes pessoais e emprego; pronomes possessivos e emprego; 
pronomes demonstrativos e emprego; pronomes indefinidos e emprego; pronomes interrogativos; pronomes 
relativos – emprego dos pronomes relativos e emprego do que e o qual.
3.5. Verbo: flexão de número, pessoa, tempo e modo. Vozes verbais. Tempos verbais. Formas nominais. 
Formação dos tempos simples. Formação dos tempos compostos. Emprego do infinitivo pessoal e impessoal.
3.6. Advérbio e locução adverbial: classificação, flexão, emprego e palavras e locuções denotativas.
3.7. Preposições puras, contraídas e combinadas.
4. Sintaxe
4.1. Termos essenciais da oração (sujeito e predicado) e classificação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
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1. Conjunto dos Números Reais – Operações/Problemas.
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum / Divisibilidade – Problemas.
3. Equações do 1º e 2º graus -  Problemas.
4. Inequações do 1º grau.
5. Potenciação.
6. Razão e Proporção.
7. Porcentagens.
8. Tratamento da Informação.
9. Probabilidade.
10. Sequências.
11. Regra de Três Simples e Composta.
12. Sistemas de medidas.
13. Geometria plana: Áreas e perímetros.
14. Geometria espacial: áreas e volumes.
15. Polígonos.
16. Resolução de Problemas e raciocínio lógico.

LEGISLAÇÃO 
1. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
2. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
6. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração).
 Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
7. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
8. Lei Municipal nº 6.492, de 27 de fevereiro de 2.014. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6492.pdf
 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
16. monoparesia 
17. tetraplegia  
18. tetraparesia 
19. triplegia 
20. triparesia 
21. hemiplegia 
22. hemiparesia 
23. ostomia 
24. amputação ou ausência de membro 
25. paralisia cerebral 
26. nanismo 
27. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
6. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
7. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
8. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
9. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
10. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
9. comunicação 
10. cuidado pessoal 
11. habilidades sociais 
12. utilização dos recursos da comunidade 
13. saúde e segurança 

14. habilidades acadêmicas 
15. lazer 
16. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

19/09 a 01/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
03/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
05/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/12/2017 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
22/01/2018 Previsão da Realização Prova Prática
25/01/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
17/02/2018 Previsão de Classificação Final
27/02/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Natalia Baraldi Cunha, Maria Grossi Machado, Andrea Belli Floriano, Arianne Vellasco Gomes, 
Alexandre Luiz Fantin Carreira e sob a coordenação de Giedri Cristina Bispo Sanchez, Karina Osti e 
Mariana Félix Bueno Belone sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2659/2017, obedecidas 
as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Auxiliar 
em Saúde – 

AUXILIAR DE 
NUTRIÇÃO E 
DIETÉTICA

01
Conclusão 
do Ensino 

Fundamental
R$ 1.173,54 R$ 392,00 36h/semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal 11.637/11 e 
Decreto Municipal nº 12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 

de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Auxiliar em Saúde – AUXILIAR 
DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o Candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 26 (vinte e seis) de outubro e,  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 27 (vinte e sete) de 
outubro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  27 (vinte e sete) de outubro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 

modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
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11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Auxiliar em Saúde 
– AUXILIAR DE 

NUTRIÇÃO E 
DIETÉTICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

100
Eliminatório e 
Classificatório 

03 horasLíngua 
Portuguesa

10

Matemática 10

Legislação 10
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista 
para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru, em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no 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 da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas 
temporárias de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas 
alterações não havendo a possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem (ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), caneta esferográfica 

fabricada em material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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;
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d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 

na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2659/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM SAÚDE – AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Prestar assistência nutricional aos pacientes e funcionários. Verificar as dietas dos pacientes na ausência 
da Nutricionista. Preparar o café, leite e chá para o café da manhã, da tarde e ceia dos funcionários do 
local. Preparar o café, leite e chá para o café da manhã, da tarde e ceia dos pacientes. Preparar pães e 
biscoitos destinados à distribuição das dietas dos pacientes. Montar as dietas a serem distribuídas, de 
acordo com prescrição médica. Distribuir e controlar as dietas dos pacientes, conforme prescrição médica. 
Distribuir e controlar a alimentação dos plantonistas. Conferir e trocar a água dos pacientes, bem como 
realizar a higiene da mesa de cabeceira. Realizar recebimentos/conferências de produtos alimentícios e 
limpeza do setor. Receber os pães a serem utilizados para o preparo do café da manhã, da tarde e ceia de 
funcionários e pacientes. Receber e conferir a alimentação destinada aos plantonistas. Receber e conferir 
as dietas destinadas aos pacientes. Informar problemas e ocorrência para o responsável do Setor. Conservar 
a limpeza do local. Realizar, semanalmente, a limpeza dos refrigeradores. Efetuar a limpeza dos utensílios 
e equipamentos utilizados. Desinfetar os utensílios usados na distribuição de água e o que mais necessitar. 
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Higiene pessoal e dos equipamentos. Padronização, normas e procedimentos.
2. Higiene dos Alimentos.
3. Desinfecção e esterilização.
4. Gestão de qualidade: Boas práticas de fabricação/manipulação.
5. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle e Legislação de Alimentos.
6. Aspectos básicos da microbiologia de alimentos.
7. Qualidade sanitária da produção e manipulação de alimentos.
8. Higienização das instalações e do ambiente.
9. Suporte operacional.
10. Qualidade sanitária das edificações e instalações.
11. Dietas orais hospitalares: quais são e para quem são indicadas.

Bibliografia
1. MESA BRASIL SESC – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Banco de Alimentos e 
Colheita Urbana: Manipulador de Alimentos I- Perigos, DTA, Higiene Ambiental e de Utensílios. Rio 
de Janeiro: SeSC/DN, 2003. 25 p. 
Disponível em: http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha4.pdf
2. MESA BRASIL SESC – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Banco de Alimentos e 
Colheita Urbana: Higiene e comportamento pessoal. Rio de Janeiro: SeSC/DN, 2003. Disponível em: 
http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha2.pdf
3. MESA BRASIL SESC – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Banco de Alimentos e 
Colheita Urbana: Noções básicas sobre alimentação e nutrição. Rio de Janeiro: SESC/DN, 2003.20 p. 
Disponível em: https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1063/manual_nocoes.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Aprova o regulamento técnico 
sobre Boas Práticas para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 19 de abril de 2013. 
Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf
5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Manual de Dietas Hospitalares. São Paulo. 4ª. Edição. 
2012. Disponível em: http://sms.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=3450

LÍNGUA PORTUGUESA
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de compreensão e interpretação, observadas a norma culta da nova ortografia da Língua, em 
especial ao conhecimento dos Gêneros Textuais, concordâncias verbais e nominais, conhecimento das 
classes de palavras, sintaxe, uso dos verbos, pontuação e vocabulário.
1. Compreensão/ Interpretação de texto.
2. Gêneros Textuais
3. Emprego de Vocabulário.
4. Compreensão dos diferentes gêneros textuais e suas características.
5. Uso dos porquês.
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
7. Uso do verbo.
8. Compreensão das pessoas e tempos Verbais
9. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
10. Concordância nominal e verbal
11. Crase.
12. Período Simples e Período Composto.
13. Figuras de Linguagem.
14. Pontuação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Números reais: representações, transformações, comparações e operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação).
2. Cálculos algébricos: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.
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3. Equações e inequações de primeiro e segundo graus.
4. Funções do primeiro e do segundo graus.
5. Noções de Geometria: formas, perímetros e áreas.
6. Sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
7. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
8. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação. Médias aritméticas simples e 
ponderada.
9. Resolução de problemas utilizando o raciocínio lógico e/ou conjuntos numéricos.

LEGISLAÇÃO 
1. Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1971. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
3. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: 
http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
6. Lei Municipal 5.950, de 02 de agosto de 2010 (PCCS dos servidores da área de saúde do 
município). Disponível em
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
7. Lei Orgânica Municipal. Disponível em: 
https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
28. monoparesia 
29. tetraplegia  
30. tetraparesia 
31. triplegia 
32. triparesia 
33. hemiplegia 
34. hemiparesia 
35. ostomia 
36. amputação ou ausência de membro 
37. paralisia cerebral 
38. nanismo 
39. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
11. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
12. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
13. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
14. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
15. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
17. comunicação 
18. cuidado pessoal 
19. habilidades sociais 
20. utilização dos recursos da comunidade 
21. saúde e segurança 
22. habilidades acadêmicas 
23. lazer 
24. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção 
de Taxa de Inscrição

19/09 a 27/10/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga 
de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

19/10/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/10/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/10/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
29/10/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
31/10/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
28/11/2017 Previsão de Classificação Final
12/12/2017 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL - BIBLIOTECÁRIO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-
se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
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1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Maria Helena Souza Ronchesel, Valéria Biondo, Helena Aparecida Gica Arantes, Fernando César 
Assumpção de Mendonça, André Luiz Ribeiro Bicudo, Donizete do Carmo dos Santos, e sob 
a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 2660/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista Esportivo, 
Cultural e Social 

-BIBLIOTECÁRIO
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Biblioteconomia 

e Inscrição 
no Conselho 
Regional de 

Biblioteconomia

R$ 2.750,24 R$ 392,00 40 horas / 
semanais³ R$ 60,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 1, da Lei Municipal  n° 5.975/10 
e alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(Artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Biblioteconomia, devidamente reconhecido pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional Biblioteconomia, estando em dia com sua anuidade comprovando 
estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 

d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista Esportivo, Cultural e 
Social - BIBLIOTECÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
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expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) 
de setembro a 07 (sete) de dezembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de 
dezembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  08 (oito) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 

Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
Esportivo, 

Cultural e Social - 
BIBLIOTECÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

16

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa

10

Inglês 07

Informática 07

Legislação 05

Atualidades 05

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social - BIBLIOTECÁRIO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de dezembro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicado no Diário Oficial de Bauru; 
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 2660/2017;
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Doutorado, em área afim, devidamente 
registrado no órgão competente. 5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, em área afim, devidamente 
registrado no órgão competente. 3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, 
de curso de especialização em nível de 
pós-graduação lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente registrado no 
órgão competente.

1,0 ponto 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.

2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva, na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.

 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – BIBLIOTECÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e 
oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
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9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural 
e Social – BIBLIOTECÁRIO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número 
de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Inglês da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
i) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.

3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2660/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - BIBLIOTECÁRIO
Organizar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades da Biblioteca municipal para armazenar 
ou recuperar informações de caráter geral ou específico; Planejar e executar a aquisição, catalogação, 
classificação e estabelecimento de referência de material bibliográfico mantendo atualizado o acervo. 
Receber e realizar triagem das doações, descartando o que não for útil ao acervo. Analisar se é interesse 
da biblioteca adicionar ou manter o livro em seu acervo, bem como descartar materiais. Decidir sobre o 
melhor destino para o livro (bibliotecas dos bairros, escolas) quando não for de interesse que o mesmo 
permaneça na biblioteca em questão. Cuidar para que os materiais cheguem aos locais destinados. Analisar 
conteúdo do livro e determinar sua classificação. Colocar número de identificação no livro (catalogá-lo). 
Indicar sugestões de compra para livros e afins. Realizar relatórios de entrada e saída de livros (doações 
recebidas, doadas para outras unidades, etc.). Receber os jornais. Analisar e classificar ao assunto que 
engloba a matéria. Recortar as matérias e arquivá-las nas pastas e armários, conforme assunto. Delimitar 
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estantes para cada assunto. Planejar a disposição dos livros, estantes e móveis da biblioteca. Gerenciar troca 
de experiências e acervo entre as bibliotecas. Prezar pela organização e conservação dos livros e ambiente 
da biblioteca. Procurar modernizar e informatizar as bases de dados. Oferecer indicações de livros e demais 
materiais quando for solicitado. Indicar outras bases de dados ou bibliotecas que possam ser utilizadas pelo 
usuário. Auxiliar na busca de material bibliográfico. Participar da elaboração, implantação e divulgação 
de eventos pertinentes à área da educação e livros, tais como a feira do livro. Promover atividades para 
usuários especiais (crianças, portadores de necessidades especiais, etc.). Auxiliar na normatização de 
trabalhos técnicos científicos. Orientar o auxiliar de biblioteca. Eventualmente auxilia em outras atividades 
afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Biblioteconomia: teorias, conceitos e definições; história da biblioteconomia no Brasil; legislação e 
órgãos de classe.
2. Administração: planejamento e organização de serviços, recursos humanos e financeiros; elaboração e 
gerenciamento de projetos; marketing de serviços e produtos.
3. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e processos de seleção, aquisição e formação de 
coleções; metodologia de avaliação de coleções.
4. Representação descritiva e temática da informação: AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano); 
RDA (Resource Description and Access); MARC 21 (Machine Readable Cataloging); norma ANSI/NISO 
Z39.50; sistemas de classificação; indexação.
5. Serviço de referência e informação: princípios e fundamentos; entrevista de referência; disseminação 
seletiva da informação; comutação bibliográfica; serviços e produtos de informação (tradicionais e 
informatizados); fontes e estratégias de recuperação da informação; educação e treinamento de usuários; 
estudo de uso e usuários da informação; planejamento de atividades para promover a leitura, o livro e a 
biblioteca; normalização documentária.
6. Normas da ABNT de documentação.
7. Preservação e conservação de acervos: princípios, conceitos e práticas de preservação e conservação 
preventiva; práticas de segurança, prevenção e gerenciamento de riscos em acervos.
8. Organização do conhecimento: repositórios institucionais; catalogação cooperativa; controle 
bibliográfico; movimento de acesso aberto.
9. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Lei de Direitos Autorais.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos, verbais, não verbais e mistos 
(quadrinhos, tiras, outdoors, propaganda, anúncios etc).
2. Gêneros textuais e tipos textuais.
3. Fatores de textualidade (coesão e coerência textuais).
4. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral).
5. Processo de coordenação e de subordinação.
6. Colocação pronominal.
7. Crase. 
8. Acentuação gráfica.
9. Semântica: sinônimos, antônimos e polissemia.
10. Conotação e denotação.
11. Linguagem figurada.
12. Figuras de linguagem. 
13. Intertextualidade e polifonia. 
14. A Língua: norma culta e variedades linguísticas. 
15. Formas do discurso (direto, indireto e indireto livre).
16. Concordância verbal e nominal. 
17. Regência (verbal e nominal). 
18. Tempos e modos verbais.
19. Pontuação: recursos sintáticos e semânticos de pontuação.
Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia vigente no Brasil.

INGLÊS
1. Estratégias de leitura e compreensão do texto: Reconhecimento de informações específicas. Capacidade 
de análise e síntese.  Inferência e predição. Cognatos e falsos cognatos. 
2. Estratégias discursivas: tipos de texto. Marcadores de discurso. Elementos de coerência e coesão. 
3. Aspectos gramaticais: conhecimento dos tempos e modos verbais. Uso de preposições, conjunções, 
pronomes e modais. Formação e classe de palavras.

INFORMÁTICA
1. Conceitos básicos de introdução à informática, dispositivos de armazenamento de dados, gerenciador 
de arquivos.
2. Recursos do sistema operacional Windows.
3. Utilização da internet e seus recursos (navegação, correio eletrônico, transferência de arquivos, 
ferramentas de busca e pesquisa).
4. Aplicativos de edição de textos, planilhas de cálculos eletrônicas e editor de apresentação de slides, 
recursos para edição e formatação, funções/fórmulas, produção de relatórios documentos e gráficos.

LEGISLAÇÃO 
1. Lei Orgânica Municipal. Disponível em:
 https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
2. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/
documentos/leis/lei3601.pdf 
4. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/
Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 

6. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de Janeiro 
de 2016, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
40. monoparesia 
41. tetraplegia  
42. tetraparesia 
43. triplegia 
44. triparesia 
45. hemiplegia 
46. hemiparesia 
47. ostomia 
48. amputação ou ausência de membro 
49. paralisia cerebral 
50. nanismo 
51. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
16. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
17. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
18. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
19. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
20. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
25. comunicação 
26. cuidado pessoal 
27. habilidades sociais 
28. utilização dos recursos da comunidade 
29. saúde e segurança 
30. habilidades acadêmicas 
31. lazer 
32. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

19/09 a 08/12/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga 
de Deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
10/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
12/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito

22/02/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

06 a 08/03/2018 Previsão de Entrega de Títulos
29/03/2018 Previsão de Classificação Final
10/04/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 11/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Camila Gimenes, Silvia Regina Barrile, Helena Aparecida Gica Arantes, Claudia Fernanda de 
Aguiar Pereira, Monica Alves Moreira e sob a coordenação de Gabriel Hungaro Primolan, Mônica 
Cristina Pereira Santana e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 2661/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.

5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 de novembro de 2017.
9. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

FISIOTERAPEUTA
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Fisioterapia 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 
Fisioterapia 

e Terapia 
Ocupacional - 

CREFITO

R$ 2.750,24 R$ 392,00 30 horas / 
semanais³ R$ 60,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º)
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Fisioterapia, devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC e Registro no 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, estando em dia com sua anuidade comprovando 
estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
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 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06(seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE 
-FISIOTERAPEUTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta), importância esta referente 
à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 

Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 07 (sete) de dezembro e das 08h ás 12h e das 13h ás 16h, no dia 08 (oito) de dezembro 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  08 (oito) de dezembro 2017. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
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deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde - 

FISIOTERAPEUTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

23

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa 10

Legislação 10
Atualidades 07

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – 
FISIOTERAPEUTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de dezembro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 2661/2017;
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área 
afim, devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em área afim, 
devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma 
de curso de especialização em nível 
de pós -graduação lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas/
aula em área afim devidamente 
registrado no MEC.

1,0 ponto 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva, na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
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documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde 
-FISIOTERAPEUTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
FISIOTERAPEUTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos 
do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.

13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da  rova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva; 
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
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b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2661/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – FISIOTERAPEUTA
Prestar assistência ao paciente, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da 
saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em 
vista a qualidade de vida, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil. Realizar avaliação 
do paciente. Elaborar diagnóstico fisioterapêutico. Instituir e aplicar plano de tratamento. Acompanhar 
evolução terapêutica. Conceder alta para o paciente. Quando julgar necessário encaminhar o paciente a 
outro profissional. Informar ao paciente, familiares ou responsável legal sobre a consulta fisioterapêutica, 
diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e procedimentos a serem 
adotados no tratamento. Preparar e preservar materiais e equipamentos terapêuticos. Prestar atendimento 
ambulatorial e domiciliar aos pacientes. Realizar ações de vigilância em saúde. Orientar pacientes, familiares, 
cuidadores e responsáveis. Verificar as condições de locomoção dos pacientes. Orientar os pacientes e 
familiares ou cuidadores sobre formas de cooperar e favorecer a reabilitação do paciente. Utilizar todos os 
conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover 
a saúde e prevenir condições que impliquem em perda de qualidade de vidado ser humano. Planejar 
campanhas de prevenção/educativas.  Compor plano de trabalho. Identificar procedimentos alternativos. 
Propor e planejar grupos terapêuticos. Realizar avaliação ergonômica e estabelecer conduta terapêutica. 
Realizar pesquisas. Discutir casos com outros profissionais, participando de reuniões técnicas. Produzir 
manuais e folhetos explicativos. Divulgar trabalho. Organizar publicações. Realizar ações de capacitação e 
matriciamento da rede SUS. Supervisionar estagiários de sua área de atuação, articular-se com as unidades 
acadêmicas. Participar de ações intersetoriais. Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade 
do serviço. Executar atividades administrativas. Montar protocolo de avaliação e tratamento. Colaborar 
no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Criar métodos de trabalho. Estabelecer critérios de elegibilidade de 
atendimento. Fazer reavaliação do caso atendido. Elaborar laudos e relatórios. Emitir atestados. Coordenar 

serviços de saúde. Realizar perícia. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, de acordo com a 
indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o 
fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Fisioterapia geral: termoterapia, fototerapia, eletroterapia, hidroterapia, cinesioterapia, fisioterapia 
manipulativa
2. Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Fisioterapia desportiva
3. Fisioterapia em Neurologia
4. Fisioterapia em Saúde da mulher
5. Fisioterapia em doenças cardiovasculares
6. Fisioterapia respiratória
7. Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia
8. Reabilitação em Órteses e Próteses
9. Fisioterapia na Saúde do trabalhador
10. Fisioterapia em Dermatologia
11. Ética e legislação profissional 

Bibliografia
1.CARVALHO, J. A. Um Recurso Terapêutico Complementar. 2ª Ed., Manole, 2013.
2. CÓDIGO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA DE FISIOTERAPIA. Resolução nº424, de 08 de julho de 
2013. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Disponível em: http://www.crefito.com.br/
repository/legislacao/resolu%C3%A7%C3%A3o%20424.pdf
3. DUL J., WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática. Edgard Blucher Ltda, 2008.
1. 4. GUIRRO, E. C. O.; GUIRRO, R. Fisioterapia Dermatofuncional: fundamentos, recursos 
e patologias. 3ª Ed., Manole, 2003.
5. HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: Coluna e Extremidades. Atheneu, 1995.
6. HUTER, B. A.; DOLKEN, M. Fisioterapia em Neurologia. São Paulo: Livraria Santos, 2008.
7. KENDALL, F. P. Músculos - Provas e Funções - Com Postura e Dor - 5ª Ed., Manole, 2007.
8. KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 6ª Ed., Manole, 2015.
9. KOLT,G.S., SNYDER-MARKER, L. Fisioterapia no esporte e no exercício. Revinter, 2008.
10. LEVENO, K. J.; ISLABAO, A. G. ; GAIO, D. S. M. Manual de Obstetrícia de Williams:
complicações na gestação. 22ª  Ed., Artmed, 2010.
11. LIPPERT, L. S. Cinesiologia clínica e anatomia. 4ª Ed. Guanabara Koogan, 2008.
12. LOW, J. Eletroterapia Explicada: Princípios e Práticas. 3ª Ed., Manole, 2001.
13. MCARDLE, W. D; KATCH, F. I.; KATCH, V. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho 
humano. 6ª Ed., Guanabara Koogan, 2008.
14. O´SULLIVAN, S.; SCHMITZ, T. Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. 5ª Ed., Manole, 2010.
15. PAPALEO NETO, M. Gerontologia. Atheneu, 2007.
16. REGENGA, M. M. Fisioterapia em Cardiologia - da UTI à Reabilitação - 2ª Ed., Roca, 2012.
17. SAMPOL, A. V. Manual de prescrição de órteses e próteses, cuidados e indicações: material 
utilizado no tratamento. Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2010.
18. SARMENTO, G.J.V. O abc da fisioterapia respiratória. 2ª Ed., Manole, 2015.
19. SCANLAN, C.;WILKINS, R. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. 7ª Ed., Manole, 2000.
20. UMPHRED, D. Reabilitação Neurológica. 4ª Ed., Manole, 2004.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos, verbais, não verbais e mistos 
(quadrinhos, tiras, outdoors, propaganda, anúncios etc).
2. Gêneros textuais e tipos textuais.
3. Fatores de textualidade (coesão e coerência textuais)
4. Morfologia: (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral)
5.  Processo de coordenação e de subordinação.
6.  Colocação pronominal.
7.  Crase. 
8. Acentuação gráfica.
9. Semântica: sinônimos, antônimos e polissemia.
10. Conotação e denotação.
11. Linguagem figurada.
12. Figuras de linguagem. 
13. Formas do discurso (direto, indireto e indireto livre).
14. Concordância verbal e nominal. 
15.  Regência (verbal e nominal) 
16.  Tempos e modos verbais
17. Pontuação: recursos sintáticos e semânticos de pontuação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia vigente no Brasil.

LEGISLAÇÃO
1. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
2. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. Disponível em:  http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei4830%20-%20funprev%20-%20alterada%20pela%20lei%205567-08-7%20
e%20pela%20lei%205686-08-12.pdf
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5. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
6. Lei nº 5949, de 02 de agosto de 2010. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
7. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010 (PCCS da Saúde). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2016, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  
 

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
52. monoparesia 
53. tetraplegia  
54. tetraparesia 
55. triplegia 
56. triparesia 
57. hemiplegia 
58. hemiparesia 
59. ostomia 
60. amputação ou ausência de membro 
61. paralisia cerebral 
62. nanismo 
63. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
21. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
22. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
23. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
24. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
25. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
33. comunicação 
34. cuidado pessoal 
35. habilidades sociais 
36. utilização dos recursos da comunidade 
37. saúde e segurança 
38. habilidades acadêmicas 
39. lazer 
40. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção 
de Taxa de Inscrição

19/09 a 08/12/2017 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar Condição Especial para realizar a Prova e Vaga 
de Deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
10/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
12/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito

22/02/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

06 a 08/03/2018 Previsão de Entrega de Títulos
29/03/2018 Previsão de Classificação Final
10/04/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 12/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Maria Grossi Machado, Natália Baraldi Cunha, Andrea Belli Floriano, Judite Della Torre Jayme, 
Donizete Do Carmo Dos Santos e sob a coordenação de Giedri Cristina Bispo Sanchez, Karina Osti 
e Walquiria Colla De Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2662/2017, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
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previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores), e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Auxiliar 
em Saúde 

-LACTARISTA
01

Conclusão 
do Ensino 

Fundamental
R$ 1.173,54 R$ 392,00 36h/semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal nº 11.637/11e 
Decreto Municipal nº 12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 

pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Auxiliar em Saúde - LACTARISTA, 
e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 06 de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
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termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 07 (sete) de dezembro e,  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de dezembro 
de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  08 (oito) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Auxiliar em Saúde 
-LACTARISTA Prova 

Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

100
Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 10

Matemática 10

Legislação 10
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Saúde - LACTARISTA
será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
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2.1) A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 10 (dez) de dezembro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no 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 da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas 
temporárias de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas 
alterações não havendo a possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), caneta esferográfica 
fabricada em material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Saúde - LACTARISTA, terá caráter 
eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta. Será considerado 
aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
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c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2662/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM SAÚDE – LACTARISTA
Organizar materiais e ambiente de trabalho. Proceder e manter a limpeza, a ordem e o controle do material, 
equipamentos e utensílios usados nas áreas de trabalho. Conferir a temperatura do refrigerador. Realizar, 
semanalmente, a limpeza dos refrigeradores.  Garantir o armazenamento e refrigeração adequada dos 
alimentos. Receber ou pegar materiais de gêneros alimentícios, responsabilizando-se pelos mesmos. 
Notificar o Nutricionista sobre as necessidades de consertos, reparos e substituição de materiais, 
equipamentos e instalações. Informar o Nutricionista sobre falhas e irregularidades que prejudiquem o 
bom andamento do trabalho. Receber orientações e preparar os materiais que serão utilizados. Receber 
orientações de Nutricionistas sobre dieta do paciente. Conferir a situação do setor no início do plantão, 
dando continuidade às atividades pendentes do plantão anterior (passar plantão). Verificar a solicitação 
de fórmulas lácteas ou de dietas. Transcrever requisições referentes às fórmulas e às dietas em impresso 
próprio.  Separar o material a ser utilizado na confecção das fórmulas, papas, chás e soro de reidratação oral. 
Recolher as mamadeiras e utensílios pelo setor, nas dietas, fazendo o processo de pré-desinfecção, lavagem 
e pós-desinfecção. Conferir a situação no término do plantão e se caso ficou alguma atividade por fazer, 
deixar um comunicado para o Nutricionista ou para o plantão do dia seguinte. Preparar e distribuir papas, 

chás e soro de reidratação oral e fórmulas de alimentação enteral (quando pertencentes aos setores da saúde). 
Preparar fórmulas, papas, chás e soro de reidratação oral destinados aos pacientes, conforme prescrição do 
Médico ou do Nutricionista, seguindo os cuidados de preparo e higiene. Identificar as mamadeiras com: 
fórmula preparada, nome da criança, enfermaria/leito e horário. Distribuir as fórmulas lácteas para crianças 
internadas em observação nos serviços de saúde do Município. Encaminhar a fórmula para alimentação 
enteral até a copa de paciente do adulto. Distribuir a dieta para acompanhantes e crianças,desprezando os 
restos no lixo contaminado. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Programa
1. Lactário: definições, organização, materiais e equipamentos.
2. Boas Práticas Alimentares na Infância.
3. Aleitamento Materno.
4. Higiene dos Alimentos.
5. Qualidade dos Alimentos.
6. Função do profissional.
7. Ética e postura profissional.

Bibliografia
1. GALEGO, D.S et al. Lactário nos estabelecimentos assistenciais de saúde e creches. São Paulo: 
ILSI Brasil-International Life Sciences Institute do Brasil. 2017. 52p. Disponível em: http://ilsibrasil.
org/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/Fasci%CC%81culo-Lacta%CC%81rio-em-Estabelecimentos-
Assistenciais-de-Sau%CC%81de-e-Crech....pdf
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças 
menores de dois anos. Brasília. 2ed. (Série A Normas e Manuais Técnicos). 2010. 76p. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/enpacs_10passos.pdf
3. MESA BRASIL SESC – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Banco de Alimentos e 
Colheita Urbana: Manipulador de Alimentos I- Perigos, DTA, Higiene Ambiental e de Utensílios. Rio de 
Janeiro:SeSC/DN, 2003. 25 p. Disponível em: http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha4.pdf
4. MESA BRASIL SESC – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco de Alimentos e 
Colheita Urbana: Noções básicas sobre alimentação e nutrição. Rio de Janeiro: SESC/DN, 2003.20 p. 
Disponível em: https://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1063/manual_nocoes.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de compreensão e interpretação, observadas a norma culta da nova ortografia da Língua, em 
especial ao conhecimento dos Gêneros Textuais, concordâncias verbais e nominais, conhecimento das 
classes de palavras, sintaxe, uso dos verbos, pontuação e vocabulário.
1. Compreensão/ Interpretação de texto.
2. Gêneros Textuais.
3. Emprego de Vocabulário.
4. Compreensão dos diferentes gêneros textuais e suas características.
5. Uso dos porquês.
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
7. Uso do verbo.
8. Compreensão das pessoas e tempos Verbais.
9. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
10. Concordância nominal e verbal.
11. Crase.
12. Período Simples e Período Composto.
13. Figuras de Linguagem.
14. Pontuação.

MATEMÁTICA
A prova de conhecimentos em Matemática versará sobre questões que exigem do candidato habilidades de 
compreensão e interpretação das informações, observadas o raciocínio lógico, a resolução de problemas e 
os cálculos.
1. Operações com Números Reais.
2. Aritmética.
3. Equações do 1º e 2º graus.
4. Funções do 1º e 2º graus.
5. Razão e Proporção.
6. Regra de Três Simples e Composta.
7. Porcentagens.
8. Tratamento da Informação.
9. Teorema de Pitágoras.
10. Teorema de Tales.
11. Análise Combinatória.
12. Probabilidade.
13. Sequências.
14. Progressão Aritmética.
15. Progressão Geométrica.
16. Resoluções de Problemas.
17. Matemática financeira.
18. Sistemas de medidas.
19. Geometria plana: Áreas e perímetros.
20. Geometria espacial: áreas e volumes.
21. Matrizes e Determinantes.

LEGISLAÇÃO 



61DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

1. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
2. Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
3. Lei nº 3.601, de 27 de julho de 1993. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/
pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
6. Lei nº 5.949, de 02 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
7. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010 (PCCS da Saúde). Disponível em: http://www.bauru.
sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
8. Lei Municipal nº 6.492, de 27 de fevereiro de 2.014. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6492.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
64. monoparesia 
65. tetraplegia  
66. tetraparesia 
67. triplegia 
68. triparesia 
69. hemiplegia 
70. hemiparesia 
71. ostomia 
72. amputação ou ausência de membro 
73. paralisia cerebral 
74. nanismo 
75. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
26. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
27. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
28. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
29. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
30. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
41. comunicação 
42. cuidado pessoal 
43. habilidades sociais 
44. utilização dos recursos da comunidade 
45. saúde e segurança 
46. habilidades acadêmicas 
47. lazer 
48. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

19/09 a 08/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva
12/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
06/01/2018 Previsão de Classificação Final
16/01/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 13/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Augusto da Cunha Nunes, Rafael Arruda Alves, Maria Helena de Abreu e sob a coordenação de Marcia 
Araújo dos Reis Oliveira, Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo 
todos os membros nomeados pela Portaria nº 2663/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.



62 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e da Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– Médico – 
CLÍNICO

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM) 

R$ 4.388,40 R$ 392,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei Municipal n° 
5.950/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(Artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para 
o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, 
Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:

a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – Médico – 
CLÍNICO,  e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
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detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de setembro 
a  (quatorze) de dezembro e,  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 15 (quinze) de dezembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e do documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail: rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h dia 15 (quinze) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 

requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.
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CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde – Médico – 

CLÍNICO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico - 
CLÍNICO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de dezembro de 2017, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma, 
em sala designada pela Coordenação do Concurso. 
c) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item b deste Capítulo.
d) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva.
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato, preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 2663/2017. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

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

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, 
devidamente registrado, de curso de 
especialização em nível de Residência 
Médica/pós graduação lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas/
aula em qualquer área médica, 
concedido pela respectiva  Sociedade de 
Especialidade.

1,0 ponto 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão publicados no 
Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no 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 da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 

de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. OBS: Os títulos que serão apresentados após a Prova 
Objetiva, serão lacrados em embalagem plástica separados.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova, exceto a embalagem com títulos.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
CLÍNICO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico 
– CLÍNICO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
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12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
d) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos.
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;

c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2663/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – CLÍNICO
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível o 
veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento: 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc).  Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados: Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos: Orientar pacientes e 
familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os familiares, 
profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. 
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Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar encaminhamentos 
para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a vigilância sanitária 
diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais produtos que possam 
se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos 
à área Médica: Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas 
médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver 
impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção da saúde: Prescrever 
medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover campanhas de saúde. 
Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades fechadas. Realizar 
visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. Realizar pesquisas. 
Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Prestar atendimentos de urgência 
e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde: Orientar por 
telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos emergenciais que podem ser realizados 
até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde 
necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do paciente. Atender e manter a 
comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais necessidades. Ir junto à 
ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no local (primário). Zelar 
pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames clínicos e solicitar exames 
especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos 
realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de urgência, compatíveis com as 
necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer acompanhamento do quadro do 
paciente. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, etc. Solicitar transferências, internações e 
cirurgias. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem: Supervisionar a realização de 
exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar 
imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das 
imagens analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser 
realizado a fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva 
(Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental): Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, 
nas ações de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas 
internas, sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da 
Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de 
Bauru, incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de 
vigilância epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância 
epidemiológica na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação 
epidemiológica, em todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à 
saúde, que possam potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos 
e elaborar boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município 
de Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que 
se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de 
imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas relacionadas 
à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e lesões 
corporais): Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. Estabelecer 
diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no caso de morte 
por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-
nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético eficiente. 
Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a fim de se 
adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte não natural, 
considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para exame pericial 
obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração 
ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente 
auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Bibliografia 
1. Edivaldo Massozo Utiyama, Eliana Steinman Dário Birolini. Cirurgia de Emergência. 2°Edição. 
2. Goldman, L. & Ausiello, D. CECIL - Tratado de Medicina Interna. 23° edição. 
3. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11º Edição. 
4. Kaplan & Sadock, Compêndio de Psiquiatria. 9°Edição. 2009. 
5. Martins, Herlon Saraiva et al. Emergências Clínicas. Barueri, SP: Manole. 
6. Prado, Ramos, Valle. Atualização Terapêutica. 24° Edição 2012/13. 
7. Veronesi, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 9° Edição, 1997. 
8. Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso, 8°ed., Ministério da Saúde. 
9. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes, Volume 1; Ismar Alberto 
Pereira Bahia; Editora: Atheneu;ISBN: 978-85-7379-212-6;Páginas: 376. 
10. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência Júlio César Gasal Teixeira; Editora: 
Atheneu; ISBN: 978-85-388-0180-1; Páginas: 1004. 
11. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e Terapêuticas Hamilton Petry de Souza,Ricardo 
Breigeiron,Gémerson Gabiatti; Editora: Atheneu; ISBN: 85-7379-620-0; Páginas: 414. 
12. Doenças Transmitidas e Causadas por Artrópodes Carlos Brisola Marcondes; Editora: Atheneu; 
ISBN: 978-85-388-0028-6; Páginas: 557. 

13. Emergências Clínicas: questões comentadas de José Carlos Serufo, SOGRAFE editora e gráfica Ltda, 
2012.
14. Feriani, Gustavo et al., Pré-Hospitalar - Grupo de Resgate e Atenção 
Às Urgências e Emergências - 2ª Ed. 2015.
15. Higa, Elisa Mieko Suemitsu; Atallah, Álvaro Nagib., Guia de Medicina 
de Urgência - 3ª Ed. 2013.
16. Norman E. McSwain; Scott Frame; Jeffrey P. Salomone., PHTLS - 
Atendimento Pré Hospitalar ao Traumatizado. 8ª Ed. 2016.
Links sugeridos:
1. http://www.projetodiretrizes.org.br/
2. ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/zoo/manu_peco01.pdf
3. http://periodicos.saude.gov.br

LEGISLAÇÃO DO SUS
Bibliografia
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, 
J.S. et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: 
EdUFMT, 2011 (p. 55 - 68);
Disponível em:
http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf
 
SUS e suas principais legislações
1.BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. Seção II – Da saúde, Capítulo 
II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
 
Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5): 2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar– Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
 
Gestão do Cuidado em Saúde
1. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
110 p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no Concurso Público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
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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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
76. monoparesia 
77. tetraplegia  
78. tetraparesia 
79. triplegia 
80. triparesia 
81. hemiplegia 
82. hemiparesia 
83. ostomia 
84. amputação ou ausência de membro 
85. paralisia cerebral 
86. nanismo 
87. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
31. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
32. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
33. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
34. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
35. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
49. comunicação 
50. cuidado pessoal 
51. habilidades sociais 
52. utilização dos recursos da comunidade 
53. saúde e segurança 
54. habilidades acadêmicas 
55. lazer 
56. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção 
de Taxa de Inscrição

19/09 a 15/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e 
vaga de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
condição especial e vaga de deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
17/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
19/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
09/01/2018 Previsão de Classificação Final
23/01/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 14/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: João 
Sérgio Carneiro, Rodolfo Henrique Grapeia Castilho, Ulisses Frederigue Junior, Maria Helena de 
Abreu e sob a coordenação de Luiz Gustavo de Oliveira e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 2664/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e da Entrega de Títulos serão divulgados 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– Médico – 
LEGISTA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM) e 

Residência 
Médica em 
Medicina 
Legal ou 

Especialização 
em Anatomia 

Patológica 
ou Título 
de Legista 
concedido 

pela Secretaria 
de Segurança 

Pública do 
Estado

R$ 4.388,40 R$ 392,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei Municipal n° 
5.950/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Medicina Legal ou Título de Legista concedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
ou Especialização em Anatomia Patológica, devidamente registrado em órgão competente, bem como 
Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 ate às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – Médico – 
LEGISTA,  e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min. do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedida no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições,  no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
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Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 26 (vinte e seis) de outubro e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 27 (vinte e sete) de 
outubro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e do documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail: rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2017. A candidata deverá informar seu 
nome completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo 
que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.

11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde – Médico – 

LEGISTA 

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico - 
LEGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2017, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma, 
em sala designada pela Coordenação do Concurso. 
c) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item b deste capítulo.
d) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva.
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato, preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 2664/2017. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

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

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou 
Diploma, devidamente registrado, 
de curso de especialização em 
nível de pós - graduação lato 
sensu, com carga horária mínima 
de 360 horas/aula em qualquer 
área médica (exceto o exigido 
no pré-requisito), concedido 
pela respectiva Sociedade de 
Especialidade.

1,0 ponto 2,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão publicados no 
Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru, em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no 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 da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 

tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. OBS: Os títulos que serão apresentados após a Prova 
Objetiva, serão lacrados em embalagem plástica separados.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova, exceto a embalagem com títulos.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
LEGISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico 
– LEGISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
d) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos.
e) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;

d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2664/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – LEGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível o 
veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento: 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc).  Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados: Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos: Orientar pacientes e 
familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os familiares, 
profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. 
Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar encaminhamentos 
para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a vigilância sanitária 
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diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais produtos que possam 
se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos 
à área Médica: Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas 
médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver 
impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção da saúde: Prescrever 
medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover campanhas de saúde. 
Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades fechadas. Realizar 
visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. Realizar pesquisas. 
Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Prestar atendimentos de urgência 
e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde: Orientar por 
telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos emergenciais que podem ser realizados 
até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde 
necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do paciente. Atender e manter a 
comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais necessidades. Ir junto à 
ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no local (primário). Zelar 
pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames clínicos e solicitar exames 
especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos 
realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de urgência, compatíveis com as 
necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer acompanhamento do quadro do 
paciente. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, etc. Solicitar transferências, internações e 
cirurgias. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem: Supervisionar a realização de 
exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar 
imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das 
imagens analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser 
realizado a fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva 
(Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental): Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, 
nas ações de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas 
internas, sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da 
Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de 
Bauru, incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de 
vigilância epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância 
epidemiológica na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação 
epidemiológica, em todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à 
saúde, que possam potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos 
e elaborar boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município 
de Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que 
se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de 
imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas relacionadas 
à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e lesões 
corporais): Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. Estabelecer 
diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no caso de morte 
por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-
nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético eficiente. 
Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a fim de se 
adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte não natural, 
considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para exame pericial 
obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração 
ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente 
auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. História da medicina pericial.
2. Conceito e campo de ação da medicina legal e perícia médica em serviços de saúde.
3. Código de ética médica, resolução CFM e CRMs.
4. Documentos médicos legais e periciais, relatórios, pareceres, atestados e laudos.
5. Tanatologia forense.
6. Toxicologia forense.
7. Antropologia forense.
8. Traumatologia forense.
9. Responsabilidade civil e penal do médico: legislação e aspectos periciais.
10. Desordens hemodinâmicas.
11. Trombose choque.
12. Doenças infecciosas.
13. Patologias cardíacas.

Bibliografia
1. ROBBINS, Stanley L. et. al. Fundamentos de Robbins: patologia estrutural e funcional. In: Fundamentos 
de Robbins: patologia estrutural e funcional. Guanabara Koogan, 2001.

2. FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. Guanabara Koogan, 2005. Rio de Janeiro.

LEGISLAÇÃO DO SUS
Bibliografia
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, 
J.S. et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: 
EdUFMT, 2011 (p. 55 - 68);
Disponível em:
http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf
 
SUS e suas principais legislações
1.BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. Seção II – Da saúde, Capítulo 
II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
 
Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5): 2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar– Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
 
Gestão do Cuidado em Saúde
1. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
110 p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
88. monoparesia 
89. tetraplegia  
90. tetraparesia 
91. triplegia 
92. triparesia 
93. hemiplegia 
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94. hemiparesia 
95. ostomia 
96. amputação ou ausência de membro 
97. paralisia cerebral 
98. nanismo 
99. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
36. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
37. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
38. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
39. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
40. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
57. comunicação 
58. cuidado pessoal 
59. habilidades sociais 
60. utilização dos recursos da comunidade 
61. saúde e segurança 
62. habilidades acadêmicas 
63. lazer 
64. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

19/09 a 27/10/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para condição 
especial e vaga de deficiente

19/10/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
24/10/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
28/10/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
29/10/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
31/10/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
21/11/2017 Previsão de Classificação Final
05/12/2017 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 15/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – 
OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS,  descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou 
que forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Valéria Biondo, Rafael Resende Marques da Silva, Ronaldo Francisco dos Santos, Andrea Belli 
Floriano, Fabio Mitsuro Ishikawa, Antonio Carlos Batista Martinez, e sob a coordenação de Mônica 
Cristina Pereira Santana e Walquíria Colla Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 2665/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 04 (quatro) de janeiro de 2018.     
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico 
Esportivo, 
Cultural 
e Social – 

OPERADOR 
DE 

SISTEMAS 
CÊNICOS

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1658,16 R$ 392,00 40 horas / 

semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (artigo 9º).
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Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal  nº 11.637/11 
e Decreto Municipal nº 12.449/14. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC), e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico Esportivo, Cultural e 
Social – OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 

neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos , o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de setembro 
a 07 (sete) de dezembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de dezembro de 
2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  08 (oito) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
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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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV  e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 

dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico Esportivo, 
Cultura e Social 
– OPERADOR 
DE SISTEMAS 

CÊNICOS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa
10

Legislação 8

Atualidades 7

Prova 
Prática

Consistirá na 
demonstração de 
conhecimentos 
e habilidades 
na execução 

de tarefas 
relacionadas 
à operação de 

som, de luz e de 
cenário

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico Esportivo, Cultural e Social 
– OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos 
termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de dezembro de 2017, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na demonstração de conhecimentos e habilidades na execução de tarefas relacionadas à operação 
de som, de luz e de cenário. 
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no Capítulo 
XI. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru, 09 (nove) de novembro de 2017.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 04 (quatro) de janeiro de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
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4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1) É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso , desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico Esportivo, Cultural e Social 
– OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 
(um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico Esportivo, Cultural e Social 

– OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
60 (sessenta) primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação, todos serão convocados para 
a prova prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
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do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2665/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – OPERADOR DE SISTEMAS CÊNICOS
Montar, instalar e operar equipamentos, aparelhos, cenários, entre outros. Montar e instalar  equipamentos 
periféricos audiovisuais.  Montar unidades fixas e móveis de acessórios de canhões de luz, em espetáculos 
de maior porte, seguindo projeto para dotar o espetáculo dos efeitos cênicos previstos. Montar e desmontar 
cenários, mobiliários e adereços conforme as exigências do espetáculo. Instalar microfones, alto falantes, 
amplificador e outros acessórios, ligando-os, testando-os e efetuando os ajustes necessários para assegurar 
a qualidade do som. Instalar mesas de comando do som, comando das luzes e equipamentos/aparelhos 
elétricos. Adaptar as instalações às exigências do espetáculo. Participar dos ensaios dos espetáculos cênicos, 
observando a movimentação cênica, para subsidiar seu trabalho no espetáculo. Providenciar a exata colocação 
dos cenários. Manusear os equipamentos necessários a cenarização. Acompanhar, durante a realização dos 
espetáculos, os movimentos dos dispositivos cênicos, observando as interferências da direção técnica do 

espetáculo, para atendê-las adequadamente. Providenciar a mudança dos cenários durante os espetáculos ou 
gravações. Movimentar instrumentos e equipamentos de palco.  Colocar diafragma de cores nos projetos, 
valendo-se de recursos mecânicos. Afinar refletores e colocar gelatinas coloridas, conforme esquema de 
iluminação. Operar maquinaria, como varas elétricas e cenográficas, cortinas, gruas, carrinhos sobre trilhos 
e mecanismos de efeitos especiais. Operar mesa de iluminação, unidades fixas e móveis, em espetáculos 
de médio e grande porte, guiando-se pelos roteiros para obter os efeitos programados. Operar mesas de 
comando do som e equipamentos elétricos. Operar equipamentos de áudio visual de apresentações teatrais, 
espetáculos de dança, palestras, etc. Executar o roteiro de iluminação. Avaliar, projetar, montar e operar 
sistemas de sonorização ambiente e externa (PA’s). Auxiliar, sempre que necessário, na montagem, produção 
ou quando requisitado em outros setores da Instituição. Fazer levantamentos dos materiais necessários as 
suas atividades. Requisitar material necessário à execução do trabalho. Verificar o estado de funcionamento 
de equipamento elétrico e de iluminação cênica. Manter equipamentos de som e elétricos adequados ao 
uso. Solicitar manutenção eletrônica, quando necessário, para garantir condições de perfeito funcionamento 
da aparelhagem. Auxiliar na conservação e limpeza de equipamentos elétricos do palco (canhões, mesas, 
luminárias, refletores). Realizar manutenção dos equipamentos e instrumentos cenotécnicos, bem como da 
maquinaria do teatro e do urdimento.  Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Sonorização, Iluminação e cenografia:
1. Conhecimentos básicos em sonorização de equipamentos em teatros e espaços culturais.
2. Equipamentos de som e atualizações tecnológicas em sonorização.
3. Noções de elementos básicos da música e do som para produção de trilhas sonoras.
4. Conhecimentos gerais para montar unidades fixas e móveis relacionados à luz de um espetáculo artístico 
e evento cultural em teatro e variados espaços culturais.
5. Leitura, criação e execução de mapa de iluminação.
6. Montagem, instalação, afinação e operação de equipamentos de luz. 
7. Manutenção dos equipamentos: verificação, reposição, conservação e limpeza. 
8. Noções de história da cenografia. 
9. Conhecimento das técnicas e elementos cenográficos.
10. O espaço cênico. Terminologia teatral.

Bibliografia
1. Apostila básica de Áudio – 6ª edição. 
Disponível em: https://www.somaovivo.org/downloads/apostilas-de-audio/
2. Apostila “Dicas de Iluminação cênica” de Valmir Perez. 
Disponível em: http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/todasasdicas.pdf
3. BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2001.
4. Apostila básica de espaço cênico.  Disponível em: http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_
urbanismo/disciplinas/aup0154/00_aup0154_bases/Apostila_de_Teatro.pdf
5. Apostila básica de linguagem cenográfica. 
Disponível em: http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%EAnica/Pesquisa/a_linguagem_cenografica.pdf
6. Glossário de terminologia teatral. 
Disponível em: http://teatronanet.blogspot.com.br/2007/08/glossrio-de-termos-tcnicos-de-teatro.html

LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de compreensão e interpretação, observadas a norma culta da nova ortografia da Língua, em 
especial ao conhecimento dos Gêneros Textuais, concordâncias verbais e nominais, conhecimento das 
classes de palavras, sintaxe, uso dos verbos, pontuação e vocabulário.
1. Compreensão/ Interpretação de texto.
2. Gêneros Textuais.
3. Emprego de Vocabulário.
4. Compreensão dos diferentes gêneros textuais e suas características.
5. Uso dos porquês.
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
7. Uso do verbo.
8. Compreensão das pessoas e tempos Verbais.
9. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
10. Concordância nominal e verbal.
11. Crase.
12. Período Simples e Período Composto.
13. Figuras de Linguagem.
14. Pontuação.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil. 
    1.1. Título III- da Organização do Estado
           Capítulo IV- Dos Municípios (arts. 29 e 30)
           Capítulo VII- Da Administração Pública. Seções I e II (arts. 37 a 41).
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
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6. Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
7. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2016, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.    paraparesia 
3.     monoplegia 
100. monoparesia 
101. tetraplegia  
102. tetraparesia 
103. triplegia 
104. triparesia 
105. hemiplegia 
106. hemiparesia 
107. ostomia 
108. amputação ou ausência de membro 
109. paralisia cerebral 
110. nanismo 
111. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
41. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
42. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
43. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
44. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
45. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
65. comunicação 
66. cuidado pessoal 
67. habilidades sociais 
68. utilização dos recursos da comunidade 
69. saúde e segurança 
70. habilidades acadêmicas 
71. lazer 
72. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento 
Isenção Taxa de Inscrição

19/09 a 08/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a 
Prova e vaga de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento 
para Condição Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
10/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
12/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
04/01/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
19/01/2018 Previsão da Realização Prova Prática
23/01/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática 
17/02/2018 Previsão de Classificação Final
01/03/2018 Previsão de Homologação 

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 16/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, 
por determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição 
Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso 
Público na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRAESTRUTURA  – PEDREIRO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
José Carlos Rocha, Marco Aurélio Ducatti, Gabriela Gonçalves dos Santos, Jorge Marcos Moretto 
Silveira Franco, Lívia Carolina Baenas Barizon, Bruno Prado Guedes de Azevedo e sob a coordenação 
de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
2666/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
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Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de janeiro de 2018.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Construção Civil/
Infraestrutura  – 

PEDREIRO

01
Conclusão 
do  Ensino 

Fundamental 
R$ 1.043,82 R$ 392,00 40 horas / 

semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal nº  11.637/11 
e Decreto Municipal nº 12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo competente – MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 

devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura  – PEDREIRO,e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro  de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br  
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CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 23 (vinte e três) de novembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 24 (vinte 
e quatro) de novembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  24 (vinte e quatro) de novembro de 2017. A candidata deverá informar seu 
nome completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo 
que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV  e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 

oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente 
em Construção 
Civil/Infraestru

tura  – 
PEDREIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa
8

Matemática 8

Legislação 9

Prova 
Prática

Consistirá na 
identificação, 

manuseio e uso 
de ferramentas, 

mateirais e 
equipamentos 
utilizados nas 

atividades 
inerentes 
ao cargo, 

envolvendo: 
medições, 

materiais de 
construção, 

misturas, leitura 
e interpretação 

de projetos, 
estruturas e 
alvenaria, 

acabamentos, 
descarte de 
resíduos e 

uso de EPI’s, 
demonstrando 

dominio e 
habilidade fisica

- 60 Eliminatório e 
Classificatório’ -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PEDREIRO será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2017, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas atividades 
inerentes ao cargo, envolvendo: medições, materiais de construção, misturas, leitura e interpretação de 
projetos, estruturas e alvenaria, acabamentos, descarte de resíduos e uso de EPI’s, demonstrando dominio 
e habilidade fisica.
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no Capítulo 
XI. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de janero de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e  2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.

9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura  – PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) 
a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente Em Construção Civil/
Infraestrutura  – PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a 
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase – 
Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova 
Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) 
primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação todos serão convocados para 
a prova prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
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prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;

e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2666/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – PEDREIRO
Executar ações para a construção e reparo/manutenção de obras Seguir instruções do Engenheiro ou chefe 
da obra. Demarcar e preparar o terreno a ser construído. Realizar medições. Fazer fundação. Avaliar a 
quantidade de material necessária para realização da obra. Solicitar materiais ao superior. Aplicar concreto 
e massa nos locais necessários (pilares, paredes, calçadas, etc.). Nivelar massa ou concreto, quando 
necessário. Aplicar emboço e reboco para regularizar superfície. Assentar tubos, guias e miniguias. Assentar 
tijolos e blocos. Assentar pisos e contra pisos (incluindo calçadas das vias públicas). Assentar vergas nos 
vãos. Construir e reparar bocas de lobo. Preparar pilares e alicerces. Preparar a construção para rede elétrica, 
rede de água e esgoto. Derrubar partes de construções. Separar o material que pode ser reutilizado. Assentar 
pré-moldados. Colocar bancos de praças, estátuas, pias, vasos sanitários, etc. Receber do supervisor as 
ordens de serviço, interpretando-as. Averiguar e fiscalizar se o servente de pedreiro preparou os materiais e 
ferramentas para realização da obra. Notificar e pedir aos ajudantes recursos ou ações que sejam necessárias 
para realização do empreendimento. Notificar o supervisor caso haja alguma dúvida, irregularidade ou 
problema. Atentar-se para possíveis vazamentos, infiltrações de água ou risco de desabamento. Aplicar 
chapisco ou texturização em tetos e paredes. Assentar acabamentos (soleiras, peitoris) em portas e janelas. 
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades de 
medidas: comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume.
2. Materiais de construção: agregados, aglomerantes, aços, tijolos e blocos, telhas, madeiras, cerâmicas, 
esquadrias metálicas e de madeira.
3. Ferramentas de trabalho.
4. Misturas: argamassa, concreto, traços.
5. Leitura e interpretação de projetos (plantas).
6. Estruturas e Alvenaria: estrutura de concreto (fundações, pilares vigas e lages), estruturas de Madeira 
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(telhado), alvenarias de blocos, alvenaria de tijolos. 
7. Acabamentos: revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), revestimentos cerâmicos, 
pisos: contra-piso, pisos cimentados, pisos cerâmicos, pintura. 
8. Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual – EPI, riscos inerentes a função.
9. Descarte de resíduos da Construção Civil.
http://www.portaldoconcreto.com.br/cimento/concreto/concreteira2.html
http://www.abesc.org.br/assets/files/manual-cdc.pdf
http://www.abesc.org.br/pdf/pbasico.pdf
http://abceram.org.br/
http://www.abcp.org.br/
http://www.anfacer.org.br/manual-de-desempenho
http://www.ibibrasil.org.br/publicacoes-revistas-da-ed-pini/56-revista-equipe-mao-de-obra-da-ed-pini
http://www.abrafati.com.br/publicacoes/cartilhas-e-manuais/
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_18.html

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Uso dos numerais cardinais e ordinais.
3. Pronomes pessoais do caso reto.
4. Flexão do substantivo e do adjetivo (singular/ plural; masculino/ feminino).
5. Acentuação.
6. Ortografia.
7. Separação de sílabas.
8. Coerência textual.
9. Emprego de mal/mau, mais/mas.
10. Pontuação. 
Obs.: Todos os conteúdos seguem o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 

MATEMÁTICA
1. Frações – Representação. – Comparação e ordenação. – Operações. 
2. Geometria/Medidas – Ângulos. – Polígonos. – Circunferência. – Simetrias. – Construções geométricas. 
– Poliedros. – Formas planas e espaciais. – Noção de perímetro e área de figuras planas. – Cálculo de área 
por composição e decomposição. – Teorema de Tales e Pitágoras: apresentação e aplicações. – Área de 
polígonos. – Volume do prisma. – Proporcionalidade, noção de semelhança. – Relações métricas entre 
triângulos retângulos. – Razões trigonométricas. – O número π; a circunferência, o círculo e suas partes; 
área do círculo. – Volume e área do cilindro. 
3. Números Decimais – Representação. – Transformação em fração decimal. – Operações. 
4. Números Inteiros – Representação. – Operações.
5. Números Naturais – Múltiplos e divisores. – Números primos. – Operações básicas. – Introdução às 
potências. – Comprimento, massa e capacidade. – Sistema métrico decimal. 
6. Números/ Proporcionalidade – Proporcionalidade direta e inversa. – Razões, proporções, porcentagem. 
– Razões constantes na Geometria: .
7. Números Racionais – Representação fracionária e decimal. – Operações com decimais e frações. – 
Transformação de decimais finitos em fração. – Dízimas periódicas e fração geratriz. 
8. Números Reais – Conjuntos numéricos. – Números irracionais. – Potenciação e radiciação em Reais. – 
Notação científica. 
9. Potenciação – Propriedades para expoentes inteiros. 
10. Sistemas de Medida – Comprimento, massa e capacidade. – Sistema métrico decimal. 
11. Tratamento da Informação – A linguagem das potências. – Leitura e construção de gráficos e tabelas. – 
Média aritmética. – Problemas de contagem. – Gráficos de setores. – Noções de probabilidade. – Contagem 
indireta e probabilidade. 

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. – Artigo 1º ao 8º.
 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru - Artigo 1º ao 4º.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
3. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – Artigo 1º ao 11; 22 ao 27.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
4. Lei Orgânica Municipal – Artigos 1º ao 4º; 39 a 41; 56 e 57; 69 ao 89.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru – Artigos: 1º; 3º; 4º; 10 ao 16; 35; 40; 45 e 47, 92 ao 94, 164. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 

- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
112. monoparesia 
113. tetraplegia  
114. tetraparesia 
115. triplegia 
116. triparesia 
117. hemiplegia 
118. hemiparesia 
119. ostomia 
120. amputação ou ausência de membro 
121. paralisia cerebral 
122. nanismo 
123. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
46. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
47. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
48. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
49. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
50. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
73. comunicação 
74. cuidado pessoal 
75. habilidades sociais 
76. utilização dos recursos da comunidade 
77. saúde e segurança 
78. habilidades acadêmicas 
79. lazer 
80. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

28/09/2017 Publicação Deferimento/Indeferimento de Requerimento de Taxa de 
Inscrição

19/09 a 24/11/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga 
de Deficiente

19/10/2017 Publicação Deferimento/Indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/11/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
28/11/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
13/01/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
25/02/2018 Previsão da Realização Prova Prática
27/02/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
20/03/2018 Previsão de Classificação Final
03/04/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 17/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA  
– SERRALHEIRO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados 
durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de 
Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru 
(Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Jair Hilario Zorzi Junior, Ana Maria Aparecida Ortensi dos Santos, Maria 
Aline Lemos Silva Thobias, José Roberto Anselmo e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira 
Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
2667/2017, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 06 (seis) de janeiro de 2018.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente em 
Construção Civil/
Infraestrutura  – 
SERRALHEIRO

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 948,29 R$ 392,00 40 horas / 

semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal 6.907/17 (artigo 9º)
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6907/17 .
Vale transporte (Lei Municipal nº 4214/97 – Decreto Municipal nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Agente em Construção Civil/
Infraestrutura  – SERRALHEIRO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 (seis) de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro  de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) 
de setembro a 07 (sete) de dezembro de 2017 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de 
dezembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@
bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  08 (oito) de dezembro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 

de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV  e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
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realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Agente em 
Construção civil/
infraestrutura  – 
SERRALHEIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório  03 horasLíngua 

Portuguesa
8

Matemática 8

Legislação 9

Prova 
Prática

Consistirá 
na   resolução 

e execução 
de atividades 

propostas, 
demonstrando 

domínio e 
habilidade 

técnica, por meio 
do conhecimento 

próprio para 
identificar, 
manusear e 

utilizar recursos 
(equipamentos, 

materiais, 
acessórios e 
ferramentas) 
na realização 
das atividades 

conforme o 
cargo.

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Construção Civil/

Infraestrutura  – SERRALHEIRO, será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de dezembro de 2017, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
Consistirá na resolução e execução de atividades propostas, demonstrando domínio e habilidade técnica, 
por meio do conhecimento próprio para identificar, manusear e utilizar recursos (equipamentos, materiais, 
acessórios e ferramentas) na realização das atividades conforme o cargo.
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no Capítulo 
XI. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru, em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 06 (seis) de janeiro de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e  2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Construção Civil/
Infraestrutura  – SERRALHEIRO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um 
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ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Construção Civil/
Infraestrutura – SERRALHEIRO, terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá 
a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª 
Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que 
obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – 
Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) 
primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação todos serão convocados para 
a prova prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo (anexo V).
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 

anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
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3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2667/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – SERRALHEIRO
Construir, reparar ou reformar peças em ferro, aço ou outros metais. Limpar o local de trabalho. Lavar 
o chão, peças e instrumentos.  Manter os materiais e equipamentos nos locais adequados. Verificar a 
necessidade de auxílio de outros funcionários, solicitando ao encarregado ou superior a presença dos 
mesmos no local de trabalho. Receber ordem de serviço. Retirar estruturas de aço ou ferro danificadas 
de estabelecimentos públicos. Verificar a possibilidade de reutilização de materiais. Solicitar materiais ao 
encarregado para construção ou reforma de peças. Construir portas em ferro, portões, grades de proteção, 
telas, janelas, etc. Construir objetos utilizados por outras Secretarias como playground em aço, suportes 
para televisor e aparelho de ar condicionado, alambrados em escolas, carrocerias de caminhão, divisões de 
vitrôs, montagem de palanques, pré-moldados, etc. Trabalhar na construção de pontes. Realizar trabalhos 
de reparos com soldas. Atender as solicitações para realizar trabalho de manutenção e pequenos reparos.  
Realizar manutenções em pára-choques de caminhões, carrocerias de aço, portas, janelas, etc.  Regular 
dobradiças, maçanetas, vitrôs, etc.  Fixar suportes para televisores, aparelhos de ar condicionado, suportes 
para mochilas nas escolas, etc. Realizar reparos em cadeiras, carteiras, macas de hospitais, cadeiras de 
roda, corrimão de pontes e escadas, playground, etc. Realizar serviço de soldas. Serrar partes corroídas pela 
ferrugem. Lixar peças em aço ou ferro. Preparar a peça para receber zarcão. Preparar a peça já com zarcão 
para receber a pintura. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Noções básicas de Leitura e interpretação de Desenho Técnico.
2. Metrologia; Paquímetro (leitura no sistema métrico e sistema inglês), Régua, Transferidor, Esquadro, 
Traçador de alturas, Prumo, Trena.
3. Realizar trabalho e Reparos com; Soldagem por arco voltaico (MIG e eletrodo revestido), Furadeira, 
Esmerilhadeira angular, Guilhotina, Dobradeira, Lixadeira.
4. Conhecimento dos diversos tipos e características de materiais necessários aos serviços de serralheria; 
Limas, Morsas, Punção de bico, Machos, cossinetes e Arco de Serras, Brocas.
5. Confecção de peças de serralheria.
6. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamento de proteção coletiva (EPC).
7. Norma Regulamentadora 06 (seis) – Equipamentos de Proteção Individual.

Bibliografia
2. SOUZA, C.A.B.; Apostila de Serralharia: Serralharia.  162 p. CENFIM – Centro de Formação Profissional 
da Indústria. Disponível em:    
< http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=73388&img=1305>. Acesso em: 09 de 
ago. 2017
3. SENAI; Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção: Mecânica, Noções Básicas de Processo 
de Soldagem e Corte. 123 p. Disponível em: < http://www.abraman.org.br/arquivos/73/73.pdf>. Acesso 
em: 09 de ago. 2017
4. SENAI; Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção: Mecânica, Utilização de Equipamentos 
Mecânicos. 45 p. Disponível em: < http://www.abraman.org.br/Arquivos/76/76.pdf>. Acesso em: 09 de 
ago. 2017 

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto
2. Gêneros textuais
3. Morfologia: (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral
4. Tempos e modos verbais
5. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, o complemento 
nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial)
6. Acentuação Gráfica
7. Crase
8. Concordância verbal e nominal
9. Regência verbal e nominal
Obs: serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia

MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações
3. Seqüência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
4. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
5. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.

6. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória
7. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de freqüência, medidas de 
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos. 
8. Matemática Financeira. Razão e proporção, regra de três simples e composta, porcentagem.
9. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
10. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Lei Orgânica Municipal. Disponível em:
 https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
2. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/
documentos/leis/lei3601.pdf 
4. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/
Lei%20n_%204830-02.pdf
5. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
6. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
124. monoparesia 
125. tetraplegia  
126. tetraparesia 
127. triplegia 
128. triparesia 
129. hemiplegia 
130. hemiparesia 
131. ostomia 
132. amputação ou ausência de membro 
133. paralisia cerebral 
134. nanismo 
135. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
51. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
52. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
53. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
54. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
55. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
81. comunicação 
82. cuidado pessoal 
83. habilidades sociais 
84. utilização dos recursos da comunidade 
85. saúde e segurança 
86. habilidades acadêmicas 
87. lazer 
88. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

19/09 a 08/12/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga 
de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento  para 
Condição Especial e vaga deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
10/12/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
12/12/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
06/01/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
08/02/2018 Previsão da Realização Prova Prática
10/02/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
24/03/2018 Previsão de Classificação Final
05/04/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 18/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA 
– SERVENTE DE PEDREIRO,  descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem 
criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: José 
Carlos Rocha, Marco Aurélio Ducatti, Marco Antonio Ribeiro da Silva, Luciano Paladino Perrucci, 
Arianne Vellasco Gomes, Sergio Ricardo Rodrigues, e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira 
Santana e Walquíria Colla Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2668/2017, 
obedecidas as normas deste Edital..
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de dezembro de 2017.     
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Auxiliar em 
Construção Civil/
Infraestrutura– 
SERVENTE DE 

PEDREIRO

01

Conclusão 
do 8º    ano 

ou da 7ª série 
do Ensino 

Fundamental 

R$ 948,29 R$ 392,00 40 horas / 
semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 6.907/17 (artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07, Decreto Municipal 11.637/11 e 
Decreto Municipal nº 12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do 8º ano ou da 7ª série do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC), e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
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apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Auxiliar em Construção Civil/
Infraestrutura – SERVENTE DE PEDREIRO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 

candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste 
Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove)  de outubro  de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 26 (vinte e seis) de outubro de 2017 e,  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 27 (vinte e 
sete) de outubro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia  27 (vinte e sete) de outubro de 2017. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
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10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o concurso Público regulado por este Edital e 
não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Auxiliar em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
SERVENTE DE 

PEDREIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa
8

Matemática 8

Legislação 9

Prova 
Prática

Consistirá na 
identificação, 

manuseio e uso 
de ferramentas, 

materiais e 
equipamentos 
utilizados nas 

atividades 
inerentes ao 
cargo, como 
construção 
e reparos, 
medições,  
misturas,  
estruturas, 
alvenaria, 

acabamentos, 
descarte de 

resíduos com 
o uso de EPI’s, 
demonstrando 

domínio e 
habilidade 

fisica.

- 60 Eliminatório e 
Classificatório’ -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Construção Civil/
Infraestrutura – SERVENTE DE PEDREIRO será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos 
termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2017, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas 
atividades inerentes ao cargo, como construção e reparos, medições, misturas, estruturas, alvenaria, 
acabamentos, descarte de resíduos com o uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade física.
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva, considerando-se os 80 (oitenta) primeiros colocados, conforme descrito no Capítulo 
XI. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru, 19 (dezenove) de outubro de 2017.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de dezembro de 2017.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.



92 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. Os horários de início das Provas serão definidos em cada local, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1) É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Construção Civil/
Infraestrutura – SERVENTE DE PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 
1,00 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Construção Civil/
Infraestrutura – SERVENTE DE PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida 
na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no concurso Público regulado no presente edital, o candidato 
que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase 
– Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 80 (oitenta) 
primeiros colocados. 
   10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 80ª classificação, todos serão convocados para 
a prova prática. 
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 

d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo (anexo V).
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
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f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2668/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – SERVENTE DE PEDREIRO
Auxiliar na construção e no reparo do patrimônio público. Seguir instruções do chefe da obra.  Limpar o 
terreno no qual será realizada a obra, carpindo, removendo cercas e entulhos, vegetação existente e partes 
de construções, etc. Auxiliar nas medições e nas demarcações do terreno a ser construído. Auxiliar no 
preparo do terreno para realização da obra ou reparo (cavar, nivelar colocando terra, fazer a fundação, etc).  
Receber instruções do pedreiro sobre os materiais necessários e a quantidade específica para realização 
da obra. Auxiliar no assentamento de tubos. Auxiliar na construção de mata-burros e cercas ao lado da 
estrada.  Quebrar paredes abrindo espaços para a construção de portas, janelas e valetas. Solicitar materiais 
ao superior. Separar materiais e instrumentos de trabalho. Preparar concreto e massa, fornecendo material 
ao pedreiro, quando solicitado. Auxiliar na construção e reparo de bocas de lobo, paredes, telhados, etc. 
Auxiliar no preparo de pilares e alicerces. Separar materiais que possam ser reutilizados. Receber do 
supervisor as ordens de serviço. Colocar os instrumentos no veículo e dirigir-se ao local da obra. Atentar-
se para possíveis vazamentos, infiltrações de água, riscos de desabamentos. Notificar o supervisor caso 
haja alguma dúvida, irregularidade ou problema. Limpar possíveis resquícios de massa/concreto do local 
da obra. Retirar possíveis restos de materiais de construção do local da obra (pedaços de tijolos, pisos, 
madeira, etc.) com o auxílio do ajudante. Auxiliar na verificação e reaproveitamento dos materiais retirados 
após a realização do trabalho. Retirar excesso de massa/concreto dos instrumentos. Lavar os instrumentos 
de trabalho após o uso. Guardar instrumentos e sobras de materiais utilizados. Eventualmente auxilia em 
outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa 
Conhecimentos básicos sobre:
1. Auxiliar nas medições de: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada.
2. Preparo de materiais de construção: argamassas em geral, concreto, preparo das placas cerâmicas geral 
respeitando normas e procedimentos.
3. Armazenamento de materiais e ferramentas.
4. Limpeza de ambientes e ferramentas de trabalho.
5. Descarte de materiais e resíduos da Construção Civil.

6. Separar materiais para sua reutilização.
7. Preparo dos ambientes para execução dos serviços.
8. Transporte de materiais visando a segurança do trabalho.
9. Auxiliar no preparo do terreno para realização da obra ou reparo: cavar, nivelar colocando terra, fundação, 
etc. 
10. Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual – EPI, riscos inerentes à função.  
http://www.portaldoconcreto.com.br/cimento/concreto/concreteira2.html
http://www.abesc.org.br/assets/files/manual-cdc.pdf
http://www.abesc.org.br/pdf/pbasico.pdf
http://abceram.org.br/
http://www.abcp.org.br/
http://www.anfacer.org.br/manual-de-desempenho
http://manualdesempenho.anfacer.org.br/
http://www.ibibrasil.org.br/publicacoes-revistas-da-ed-pini/56-revista-equipe-mao-de-obra-da-ed-pini
http://www.abrafati.com.br/publicacoes/cartilhas-e-manuais/
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_18.html

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Ortografia: uso de S e Z.
2. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. 
3. Divisão silábica: separação e partição de silabas.
4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas.
5. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras).
6. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica.
7. Classe de palavras (classes gramaticais). 
8. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
9. Tempos e modos do verbo.
10. Vozes do verbo.  
11. Crase. 
12. Frase e Oração. 
13. Tipos de sujeito.
14. Tipos de predicado
15. Sinônimos e antônimos. 
16. Sufixos e Prefixos.
17. Interpretação de textos verbais e não verbais.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números (operações e propriedades): naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. 
2. Frações e Números decimais. 
3. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
4. Porcentagem: propriedades e problemas de aplicação.
5. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção
6. Regra de três simples.
7. Equações do 1º. Grau.
8. Resolução de situações-problemas.
9. Geometria: Cálculo do perímetro e área das figuras planas regulares. Cálculo do volume.
10. Problemas de raciocínio-lógico.

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

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________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:______________. 
- 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: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
136. monoparesia 
137. tetraplegia  
138. tetraparesia 
139. triplegia 
140. triparesia 
141. hemiplegia 
142. hemiparesia 
143. ostomia 
144. amputação ou ausência de membro 
145. paralisia cerebral 
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146. nanismo 
147. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
56. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
57. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
58. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
59. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
60. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
89. comunicação 
90. cuidado pessoal 
91. habilidades sociais 
92. utilização dos recursos da comunidade 
93. saúde e segurança 
94. habilidades acadêmicas 
95. lazer 
96. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 Abertura Inscrições
06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção 
de Taxa de Inscrição

19/09 a 27/10/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga 
de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

19/10/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/10/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 

28/10/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
29/10/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 
31/10/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito
16/12/2017 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
04/02/2018 Previsão da Realização Prova Prática
06/02/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
27/02/2018 Previsão de Classificação Final
10/03/2018 Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

COMUNICADO
A Escola de Gestão Pública pesquisou outras formas de aperfeiçoamento para você, servidor! Segue abaixo 
alguns links de cursos gratuitos on-line de diversas áreas.
Entretanto, não há possibilidade de análise prévia quanto ao aproveitamento para fins de progressão de 
carreira, nem garantia se estes cursos oferecem certificados.
Invista em seu aprimoramento pessoal e profissional!
Participe e envie seus comentários e/ou sugestões para escoladegoverno@bauru.sp.gov.br 
1. http://www.cursosonlineeduca.com.br/
2. https://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/senai/unidade/30200/fatec-senai-roberto-mange-/
curso/11461/legislacao-trabalhista-
3. http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27768/editora-unesp-lanca-dezoito-e-books-para-
download-gratuito/
4. https://ead.sestsenat.org.br/cursos-disponiveis
5. http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/idiomas-sem-
fronteiras/7475-my-english-online (Curso de Inglês gratuito oferecido pelo MEC)
6. https://www.unibb.com.br/saiba-mais#/cursos-abertos
7. http://boasconversas.com.br/site/treinamento/
8. http://www.enap.gov.br/web/pt-br
9. http://www.capacidades.gov.br/
10. https://www12.senado.leg.br/institucional/educacao/cursos-e-oficinas 
11. http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-distancia/cursos-gratuitos/
12. http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
13. http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx
14. http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
15. http://mooc.cps.sp.gov.br/ead/ 
16. https://pt.coursera.org/usp
17. http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos
18. http://veduca.org/courses
19. http://www.unintese.com/

PALESTRA: “LEI DO REGIME DISCIPLINAR X LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO 
SERVIDOR NAS REDES SOCIAIS”

EMENTA: Na Lei Municipal do Regime Disciplinar (Lei Municipal 3.781/94) estão previstas várias 
condutas inerentes ao servidor público bauruense e também a proibição de outras tantas. Cediço que o 
dever de representar contra suposta irregularidade é um dever essencial. Também há o dever de lealdade 
do servidor para com a administração, bem como o dever de manutenção de conduta compatível com 
a moralidade administrativa e proceder na vida privada de forma a dignificar a função pública. Diante 
desse quadro, até onde vai o direito constitucional da liberdade de expressão, principalmente no tocante 
a presença virtual em redes sociais? Mais que isso, como garantir esse direito ao servidor sem que haja 
excessos que causem danos a imagem da administração, com a consequente infração do dever de lealdade 
e de tantos outros? Esse curso oferece aos servidores públicos uma excelente oportunidade para a discussão 
do tema, para que possam tomar conhecimento dos cuidados necessários para a publicação em redes 
sociais. Sem esgotar a matéria, pretende-se a capacitação dos servidores, com a aplicação de princípios da 
ética e moralidade administrativa.

As inscrições estarão abertas a 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: 11/09/2017 - 14h às 16h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Hartaxerxes Roger Paulo Rocha. 
Advogado. Graduado no Centro Universitário UNIRG, no estado do Tocantins. Atua em mediação de 
conflitos e assessoria jurídica de Instituições Religiosas. Realiza palestras nessas entidades sobre Direito 
Trabalhista, Social, Política e Cidadania. Atualmente exerce o cargo de 1º Corregedor Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Bauru-SP. 
Inscrições: das 12h00 do dia 18/08/2017 às 12h00 do dia 11/09/2017, através do 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.

PALESTRA: “SAÚDE MENTAL - ANSIEDADE”

Ementa: 
Conceitos sobre saúde mental e ansiedade segundo a Organização Mundial de Saúde e Manual de 
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais
-Avaliação crítica sobre conceitos de saúde mental
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-Diferenças entre ansiedade “normal” e “patológica”- impactos na qualidade de vida
-Causas da ansiedade patológica - relação com fatores contextuais e repertório comportamental individual
-Estratégias para manejo da ansiedade patológica- quando procurar um psicólogo e/ou psiquiatra
-As relações entre saúde mental e trabalho. Como o trabalho pode ser um fator de risco ou proteção para a 
saúde do trabalhador

As inscrições estarão abertas a 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: 12/09/2017 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Alessandra Salina Brandão
Graduada em Psicologia pela UNESP Bauru.
Especialista em terapia comportamental e cognitiva pela USP São Paulo.
Mestre pela UFSCAR
Doutora pela USP/Ribeirão Preto
Atua como psicóloga clínica e coordenadora do Instituto de Análise do Comportamento de Bauru-IACB.
Inscrições: das 15h00 do dia 28/08/2017 às 17h00 do dia 11/09/2017, através do 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.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 2017

“A arte de aposentar-se... Tempo de despertar sonhos, repensar valores e buscar mudanças.”
A Prefeitura Municipal de Bauru desenvolveu o Programa de Preparação para Aposentadoria, com o 
objetivo de facilitar a adaptação dos servidores às mudanças que ocorrem neste período.
O programa é uma oportunidade para o servidor obter informações adequadas sobre a aposentadoria; 
identificar alternativas de atividades pós-aposentadoria; conhecer os recursos que a comunidade dispõe; 
compreender a importância da qualidade de vida nesta fase e compartilhar seus medos, ansiedades, sonhos 
e aspirações, com pessoas que estão vivenciando um momento semelhante.

Programação
18 de setembro de 2017
8h – Apresentação e acolhimento.
8h30min – Dinâmica dos sentimentos
Percepção e sentimentos relacionados à aposentadoria, sentido, significado, representação.
Facilitadora: Maria Aparecida Cavalheiro Bien
9h50 min – coffee break
10h- Palestra: A Sexualidade após a aposentadoria.
Palestrante: Adélia Ferraz Daher Miranda

19 de setembro de 2017
8h – Palestra: FUNPREV “Aposentadoria e pensão por morte”
Aposentadoria por tempo de contribuição; Aposentadoria por idade; Aposentadoria por invalidez; 
Aposentadoria compulsória; Pensão por morte; Aposentadoria Especial.
Palestrante: Marcos Rios da Silva
9h50min – Coffee break
10h - Palestra “O papel da família X aposentadoria”
Palestrante: Ulisses Herrera Chaves

20 de setembro de 2017 
Praticando Esportes na 3ª idade (SEMEL)
08h - “Vivenciando atividades esportivas” – Alongamento 
Educadora Física: Deise Maria dos Santos - SEMEL
08h20min - Formas esportivas ideais para 3ª idade 
Esportes adaptados; Importância da prática esportiva para uma vida mais saudável. Relatos de experiências 
(Deise Maria dos Santos e Maria Bernadete Machuca)
Palestrante: Wilson Morais Losilla 
09h00min – Palestra “Importância da nutrição” 
Palestrante: Cássia Borges
10h – coffee break
10h20min – Apresentação do Programa Revivendo da USP de Bauru:
Palestrante: Rosângela Manzano e Rosemeire Pola
Apresentação de “Violão” 

21 de setembro de 2017 - 
8h – Acolhimento
8h20min - Palestra “Inteligência Emocional mediante os desafios do envelhecer”
Palestrante: Eliane Scucuglia
9h40min – coffee break 
10h – Palestra: Universidade Aberta à 3ª idade e vivências
Palestrantes: Gislaine Aude Fantini e Fernanda Nascimento
11h30min – Grupo musical “Os Improváveis”

22 de setembro de 2017
8h – Palestra “A importância da atividade física para qualidade de vida” 
Palestrante: Olga de Castro Mendes
9h30min – coffee break
10h – Dinâmica de encerramento “Projetos de vida após a aposentadoria”

Construção de atividades na busca de qualidade de vida, prazeres e realizações pessoais.
Palestrante: Maria Aparecida Cavalheiro Bien
11h45min – Avaliação do curso 

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10, que irão se aposentar até 2019.  
Datas e horários: 18/09/2017 (8h às 12h); 19/09/2017 (8h às 12h); 20/09/2017 (13h às 17h); 21/09/2017 
(8h às 12h); 22/09/2017 (8h às 12h).
Carga horária: 20 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Inscrições: das 16h00 do dia 01/09/2017 as 17h00 do dia 17/09/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

·Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
–  selecione o curso  e clique em matricular-se.

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

PALESTRA: “ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL”
Ementa: Os conceitos de ética e de responsabilidade social, reflexão da importância e o sentido da ética, 
compreensão das diferenças e semelhanças entre ética, moral e direito, estudo da relação entre a ética e a 
responsabilidade social, análise das normas e indicadores de responsabilidade social.

As inscrições estarão abertas a 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: 25/09/2017 - 09h às 11h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduação em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (2011) e graduação em Gestão Pública pelo 
Centro Universitário Internacional (2016). Atualmente é Psicólogo Clínico da Ateness terapias aplicadas e 
Técnico de Administração na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem experiência na área de Psicologia, com 
ênfase em Psicologia Clínica e treinamentos na área de Saúde Mental e Psicologia Organizacional.
Inscrições: das 12h00 do dia 26/07/2017 às 17h00 do dia 24/09/2017, através do 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.

PALESTRA: “BRASIL: CONTRIBUIÇÕES PARA A IDENTIDADE DE NOSSO PAÍS”
Ementa: Fatos da História da colonização, seus objetivos; comportamentos de “heróis” e “mártires”; 
avanços e retrocessos. Como melhorar atitudes pessoais e profissionais em prol da transformação e 
prosperidade de nosso país.

As inscrições estarão abertas a 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: Agente de Turismo, Auxiliar de Biblioteca, Agente Cultural, Museólogo e Bibliotecário, 
enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 27/09/2017 às 09h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia; Gestão Escolar – UNESP/FCL. Mestre em Processos e 
Distúrbios da Comunicação – FOB/USP.
Inscrições: das 15h00 do dia 13/07/2017 às 17h00 do dia 26/09/2017, através do 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.

PALESTRA: “SUICÍDIO, SOFRIMENTO MENTAL E SAÚDE MENTAL: COISAS DA VIDA”

Ementa: Esta ação é motivada pela campanha “Setembro Amarelo”, uma iniciativa da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM) que visa à prevenção do suicídio 
quebrando o tabu em torno do tema. Assim, conscientizar, falar e discutir sobre o suicídio é uma questão de 
cuidado e atenção com as pessoas. 
Falaremos sobre o suicídio utilizando-nos de dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), da teoria 
psicanalítica e da psicologia social. 
O sofrimento mental será discutido também sob o olhar da psicanálise. Casos clínicos e outros materiais 
audiovisuais farão ilustrações para que o participante possa se aproximar empaticamente do tema.
Concluiremos falando sobre a saúde mental e da importância da mesma na prevenção do suicídio, seja para 
quem pratica/idealiza o ato ou àquele que assiste ao sofrimento do outro. 
Os termos utilizados serão de compreensão ampla seguindo a intenção da campanha que é quebrar o tabu 
e informar a população.

As inscrições estarão abertas a 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: Agente Social, Assistente Social, Médico do Trabalho e Psicólogo enquadrados na Lei 
5975/10. 
Data e horário: 28/09/2017 –09h
Carga horária: 02 horas 
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Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Narandra Nakamura de Oliveira
Formação em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração/USC Bauru/SP. Atuação em Psicologia 
Clínica. 
Inscrições: das 16h00 do dia 28/08/2017 às 17h00 do dia 27/09/2017, através do 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.

CURSO: “DIREITO ADMINISTRATIVO”
Ementa: Considerações a respeito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Princípios da 
Administração Pública. Administração Pública Direita e Indireta. Processo legislativo. Espécies 
legislativas: Constituição, Emenda, Lei Complementar, Lei ordinária, Medida Provisória, Decreto 
Legislativo e Resolução. Poderes da Administração: Poder hierárquico, Poder disciplinar, Poder de Polícia 
e Poder Regulamentar (decreto, portarias e resoluções). Atos administrativos: conceito, requisitos, espécies 
e nulidade. Processo administrativo. 
Objetivo: Proporcionar ao servidor uma visão ampla da administração pública, seus princípios e a forma 
pela qual ela desempenha suas principais funções. 

As inscrições estarão abertas a 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: 03/10; 10/10; 17/10 – 08h às 12h.
Carga horária: 12 horas
Vagas: 250
Local: Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru.   Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75, Vila Universitária
Palestrante: José Roberto Anselmo

Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC SP (2006), 
mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru (2001) ITE BAURU e 
especialista em Direito pela ITE. Atualmente é professor do Centro Universitário de Bauru da Instituição 
Toledo de Ensino nos cursos de Direito (Direito Constitucional), Administração (Direito Tributário), 
Contabilidade (Direito Tributário) e Economia (Direito Tributário) e do Programa de Pós- Graduação 
Stricto Sensu em Direito - Mestrado e Doutorado. 

Professor do Curso de Mestrado Minterisntitucional ITE - CIESA (Manaus). 

Procurador do Município de Bauru e Advogado.
Inscrições: das 12h do dia 12/07/2017 às 17h do dia 02/10/2017, através do 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.

PALESTRA: “ORATÓRIA: SUPERANDO O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO”
Ementa: O conceito de oratória, reflexão sobre os elementos e razão da comunicação, análise da 
comunicação oral e os tipos de discursos, exame de questões sobre a superação do medo de falar em 
público, orientação sobre como planejar uma apresentação.

As inscrições estarão abertas a 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: 09/11/2017 - 09h às 11h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduação em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (2011) e graduação em Gestão Pública pelo 
Centro Universitário Internacional (2016). Atualmente é Psicólogo Clínico da Ateness terapias aplicadas e 
Técnico de Administração na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem experiência na área de Psicologia, com 
ênfase em Psicologia Clínica e treinamentos na área de Saúde Mental e Psicologia Organizacional.
Inscrições: das 12h00 do dia 26/07/2017 às 17h00 do dia 08/11/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

EXTRATOS
CONVÊNIO Nº 2.157/17 - PROCESSO Nº 46.206/17 - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONVENIADA: F. OKINO DROGARIA – ME - OBJETO: Constitui objeto deste convênio o 
fornecimento de produtos farmacêuticos aos servidores municipais, com consignação da despesa em folha 
de pagamento. A empresa se compromete a oferecer os seguintes benefícios: Descontos de 12% (doze por 
cento) em medicamentos genéricos; Descontos de 8% (oito por cento) em medicamentos monitorados. 
– PRAZO: 01 ano – ASSINATURA: 30/08/17, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.422/17 - PROCESSO Nº 32.027/15 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: CV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - OBJETO: Constitui 
objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA E REFORMA DO 
PRÉDIO DA ESCOLA EMEII IRENE FERREIRA CHERMONT, LOCALIZADA NA ALAMEDA 
DOS CRISANTEMOS QT. 5 - SETOR 04 - QD. 134 - PQ. VISTA ALEGRE, COM DEMOLIÇÃO DE 
BEBEDOUROS, TUBOS DE AP E PISOS, CONSTRUÇÃO DE MURETA DE ARRIMO, SUBSTITUIÇÃO 
DE BEBEDOUROS COLETIVOS DE ALVENARIA POR BEBEDOUROS DE AÇO INOX COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE 
FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EM CONFORMIDADE 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. - PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 32.754,30 – MODALIDADE: CONVITE Nº 001/17 – PROPONENTES: 03 - 
ASSINATURA: 15/08/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 30/2017

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.

28/08/2017 Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa  R$     1.017.597,00 
28/08/2017 Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa  R$     4.368.483,00 
28/08/2017      PROG CONS AGUAS BACIA DO BATALHA  R$         700.000,00 
28/08/2017 FEP  R$           54.346,14 
29/08/2017 ISS SIMPLES  R$           33.471,84 
29/08/2017 FUNDEB  R$     2.558.552,58 
30/08/2017 FPM  R$     1.137.508,94 
30/08/2017 ITR  R$                 572,37 
30/08/2017 Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa  R$         530.036,53 
30/08/2017 PISO VIG EM SAÚDE (ACE)  R$             6.084,00 
30/08/2017 PISO VIG EM SAÚDE (ACE)  R$         115.596,00 
30/08/2017 PROG. QUALIF AÇ. VIG SAUDE  R$         210.636,25 
30/08/2017 PISO FIXO VIG EM SAÚDE  R$           54.853,19 
31/08/2017 ISS SIMPLES  R$           31.853,56 
31/08/2017 LEI KANDIR  R$           70.642,58 
31/08/2017 FUNDEB  R$         194.339,18 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

58354/16 ABREC ASSOC BAU AP AS REN CRON SETEMBRO  R$       19.020,00 
19962/17 ABREC ASSOC BAU AP AS REN CRON SETEMBRO  R$         2.625,00 
32076/15 ADDAD - VOLPE ADM IMÓVEIS LTDA AGOSTO  R$         5.500,00 
10789/05 ADELISA P CURVELLO AGOSTO  R$         3.275,00 
6713/12 ARNALDO P CURVELLO AGOSTO  R$         3.275,00 
58345/16 AELESAB SETEMBRO  R$       73.343,50 
58343/16 AELESAB SETEMBRO  R$     199.326,20 
58343/16 AELESAB SETEMBRO  R$       25.432,00 
45436/15 AERO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGOSTO  R$         1.260,00 
46395/16 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2904  R$       24.852,02 
46395/16 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 14331  R$            256,27 
46395/16 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 14123  R$            463,74 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18802  R$            190,00 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18777 A 18783  R$         1.715,00 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18768  R$            416,50 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18790  R$            404,25 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18784 A 18789  R$         1.715,00 



97DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18769 A 18776  R$         1.886,50 
9571/15 ALÉCIO SEBASTIÃO DO AMARAL AGOSTO  R$         1.500,00 
40772/14 ANTONIO CARLOS PEREIRA AGOSTO  R$         6.000,00 
40772/14 ANTONIO CARLOS PEREIRA JAN A JUL  R$       42.000,00 
28154/08 ANTONIO LINDO DE CASTILHO AGOSTO  R$         1.350,00 
45367/16 APAE SETEMBRO  R$     182.069,14 
58385/16 APAE SETEMBRO  R$       90.046,36 
58356/16 ASSOC COMUNIT CANÁ SETEMBRO  R$       29.979,40 
58356/16 ASSOC COMUNIT CANÁ SETEMBRO  R$         8.068,00 
44111/16 ASSOC CRECHE BERC ROD ABREU SETEMBRO  R$       70.361,20 
14839/08 ASSOC ESP ASSIST PROM SOCIAL AGOSTO  R$            640,29 
27052/08 ASSOC ESP ASSIST PROM SOCIAL AGOSTO  R$            570,00 
27052/08 ASSOC ESP ASSIST PROM SOCIAL AGOSTO  R$            760,00 
27052/08 ASSOC ESP ASSIST PROM SOCIAL AGOSTO  R$            420,00 
27052/08 ASSOC ESP ASSIST PROM SOCIAL AGOSTO  R$            406,00 
45367/16 APIECE SETEMBRO  R$       30.357,00 
58463/16 APIECE SETEMBRO  R$       44.380,00 
58776/16 ASSOC PROT MAT E A CRIANCA SETEMBRO  R$       21.952,00 
58776/16 ASSOC PROT MAT E A CRIANCA SETEMBRO  R$         2.000,00 
58776/16 ASSOC PROT MAT E A CRIANCA SETEMBRO  R$         6.358,00 
58774/16 ASSOC BENEF CRISTA SETEMBRO  R$       97.868,40 
18880/16 ATIVA COM HOSPITALAR LTDA 17447  R$         3.620,15 
46950/16 AUDREY DO NASCIMENTO SABBATINI AGOSTO  R$         1.422,44 
43404/15 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 4352  R$       47.336,50 
43404/15 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 4353  R$       31.888,80 
69798/15 BAURU COM PEÇAS E SERV EIRELI 6325 A 6343  R$       14.225,30 
69798/15 BAURU COM PEÇAS E SERV EIRELI 4593 A 4598  R$         5.110,81 
9731/17 BAURU RADIO CLUBE LTDA 4  R$         4.175,00 
15947/17 BECO BAURU COM ARMARINHOS EIRELI 11317  R$              51,50 
38952/16 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 14610  R$       12.105,36 
38951/16 BH FOODS COM INDUSTRIA LTDA 21095  R$            950,00 
38951/16 BH FOODS COM INDUSTRIA LTDA 21094  R$         5.814,00 
38951/16 BH FOODS COM INDUSTRIA LTDA 20831  R$         6.612,00 
27819/16 BIANCARDI CONS IMOBILIARIA LTDA JUL, AGO  R$         7.676,67 
32961/13 BIANCARDI CONS IMOBILIARIA LTDA AGOSTO  R$         6.200,00 
19682/16 BIANCARDI CONS IMOBILIARIA LTDA AGOSTO  R$       15.000,00 
66516/16 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME 3071  R$            243,20 
66516/16 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME 3120  R$            116,00 
44111/16 BOM PASTOR INST VAL PROM INTEG HUM SETEMBRO  R$       41.700,62 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1930  R$              74,97 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1929  R$              17,64 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1932  R$              23,66 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1931  R$              81,20 
11239/17 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 737126  R$         1.272,70 
27922/15 CANDIDO & CIA COM EPI LTDA 1356  R$              53,00 
27922/15 CANDIDO & CIA COM EPI LTDA 1416  R$         1.660,00 
58455/16 CARITAS DIOC BAURU SETEMBRO  R$       42.644,63 
17162/04 CARLOS ANTONIO GABRIEL AGOSTO  R$            708,33 
16622/15 CARMEN LUCIA REQUENA - ME 499  R$            499,00 
16622/15 CARMEN LUCIA REQUENA - ME 506  R$            309,00 
44111/16 CASA CRIANÇA M MARIA T VOIRON SETEMBRO  R$       12.445,94 
58817/16 CASA CRIANÇA M MARIA T VOIRON SETEMBRO  R$       20.170,00 
58806/16 CASA DA ESPERANCA - CAESP SETEMBRO  R$       27.678,30 
58806/16 CASA DA ESPERANCA - CAESP SETEMBRO  R$         9.278,20 
58357/16 CASA DO GAROTO SETEMBRO  R$     147.461,90 
58362/16 CASA DO GAROTO SETEMBRO  R$       31.525,00 
58357/16 CASA DO GAROTO SETEMBRO  R$         5.244,20 
44111/16 CEAC SETEMBRO  R$       45.374,93 
44111/16 CEAC SETEMBRO  R$       13.280,46 
58433/16 CEAC SETEMBRO  R$     137.929,85 
58428/16 CEAC SETEMBRO  R$       96.865,00 
58433/16 CEAC SETEMBRO  R$       14.320,70 
44111/16 CENTRO COM ASSIST EDUC ANIB DIF SETEMBRO  R$       34.475,90 
58819/16 CENTRO COM ASSIST EDUC ANIB DIF SETEMBRO  R$       13.107,41 
44111/16 CENTRO DE CONV INF JOAO PAULO II SETEMBRO  R$       26.019,50 
44111/16 CEVAC SETEMBRO  R$       25.669,12 
32104/11 CHAB IMOVEIS LTDA AGOSTO  R$         2.700,00 
11068/16 CHRISTIAN PAULO VENTURA LIMA AGOSTO  R$         2.600,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34808  R$       43.575,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34812  R$       20.740,00 
64798/14 CLAUDIMAR AP MOURA DA SILVA AGOSTO  R$       21.027,30 
11068/16 CLEBER LIMA RIOS AGOSTO  R$         2.600,00 
33115/16 CM HOSPITALAR S.A 1540453  R$            509,20 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 1023  R$         6.725,95 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 1047  R$         4.172,85 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 997  R$         4.494,95 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 1022  R$       12.728,95 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 1049  R$            726,10 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 998  R$         7.359,50 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 1052  R$            172,50 
64852/15 COMERCIAL ALICIA LTDA ME 996  R$         1.896,50 
58414/16 COMUNIDADE BOM PASTOR SETEMBRO  R$       39.246,00 
57869/15 COMUNIDADE BOM PASTOR AGOSTO  R$       25.000,00 
22580/16 CONSISTE ELEVAD E SERV LTDA 17505  R$            950,00 

44111/16 CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ - CAAD SETEMBRO  R$       36.644,15 
44111/16 CRECHE ASSIST A NOSSA CRIANÇA SETEMBRO  R$       31.873,11 
44111/16 CRECHE BERÇ CRUZADA PAST BELEM SETEMBRO  R$       29.691,55 
44111/16 CRECHE BERÇ DR. LEOCÁDIO CORREA SETEMBRO  R$       32.258,94 
44111/16 CRECHE BERÇ S JUDAS E S DIMAS SETEMBRO  R$       37.880,07 
44111/16 CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA SETEMBRO  R$       29.337,03 
44111/16 CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ SETEMBRO  R$       46.880,04 
44111/16 CRECHE CENTRO EDUC UNIDOS P/ BEM SETEMBRO  R$       10.428,90 
44111/16 CRECHE DOCE RECANTO SETEMBRO  R$       26.826,55 
44111/16 CRECHE E BERÇ ERNESTO QUAGGIO SETEMBRO  R$       31.657,10 
15648/17 CRECHE E BERÇ ERNESTO QUAGGIO SETEMBRO  R$       21.909,11 
44111/16 CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA SETEMBRO  R$       18.170,28 
44111/16 CRECHE E CENTRO EDUC MONT LOBATO SETEMBRO  R$       36.427,30 
44111/16 CRECHE EVANG BOM PASTOR SETEMBRO  R$       20.381,90 
44111/16 CRECHE N SENHORA DO DESTERRO SETEMBRO  R$       15.611,70 
44111/16 CRECHE SEMENTINHAS SETEMBRO  R$       16.423,52 
49648/16 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1729079  R$         5.609,00 
29051/16 CSC CONST SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 499  R$       13.600,00 
54854/16 D´AQUINO IND E COM MOVEIS HOSP 2990  R$         1.549,00 
20448/15 DALSON COM EQUIP SEG FER 12433  R$            242,16 
64863/15 DANIEL DELGADO RIPOSATI ME 4399  R$         1.449,00 
64863/15 DANIEL DELGADO RIPOSATI ME 4400  R$            982,80 
11068/16 DAYANE CRISTINE MORETTO GOMES AGOSTO  R$         2.600,00 
63216/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA EPP 36913  R$            464,80 
38664/16 DENTAL COM PROD ODONTO MED LTDA 4226  R$         1.175,50 
40322/16 DICOPY COPIADORA E SERV LTDA 4569  R$            423,18 
49648/16 DROGAFONTE LTDA 227927  R$            266,00 
58449/16 EQUIPE CRISTO VERD LIBERTA SETEMBRO  R$       58.869,28 
17162/04 ERMINIA ARTERO GABRIEL AGOSTO  R$            708,33 
16707/05 ESP MARIA LOURDES M SEGALLA AGOSTO  R$         1.702,87 
27679/17 EVANDRO DE SOUZA SANTOS AGOSTO  R$         4.000,00 
27636/17 FABIANA FERREIRA ROCHA AGOSTO  R$         4.000,00 
53437/16 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA 1131  R$         1.416,66 
21393/16 F.G. JUNIOR & CIA LTDA 5931  R$         2.900,30 
58349/16 FUND AMIGOS DE JOÃO BIDU SETEMBRO  R$       23.195,50 
58349/16 FUND AMIGOS DE JOÃO BIDU SETEMBRO  R$       42.200,00 
58349/16 FUND AMIGOS DE JOÃO BIDU SETEMBRO  R$       13.904,00 
28242/12 FUND ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA AGOSTO  R$         1.500,00 
44536/08 FUND ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA AGOSTO  R$            538,83 
50224/10 FUND ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA AGOSTO  R$            615,00 
58417/16 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$     132.341,10 
58427/16 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$       82.820,00 
58427/16 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$       87.530,00 
58417/16 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$         2.622,10 
58417/16 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$         1.500,00 
27740/17 GABRIEL BARBOSA E SOUZA AGOSTO  R$         4.000,00 
15768/16 GARMIX CONC, BLOC ARGAM ARTEF 73  R$         1.334,48 
15768/16 GARMIX CONC, BLOC ARGAM ARTEF 74  R$         1.525,12 
15768/16 GARMIX CONC, BLOC ARGAM ARTEF 75  R$            190,64 
1160/13 GIANNI MASTROIANI AGOSTO  R$         6.000,00 

18496/14 GUERRERO ADM IMÓVEIS LTDA AGOSTO  R$         1.705,00 
33115/16 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT LTDA 183905  R$              92,76 
58342/16 IASCJ SETEMBRO  R$       69.061,30 
58340/16 IASCJ SETEMBRO  R$       19.020,00 
63586/14 IMEDIATO COM ELET E FERRAM LTDA 2033  R$                4,00 
63586/14 IMEDIATO COM ELET E FERRAM LTDA 2034  R$         1.340,00 
2548/15 IMOBIL BUSCH IMOVEIS LTDA AGOSTO  R$         4.850,00 
20874/11 IMOBIL BUSCH IMOVEIS LTDA AGOSTO  R$         3.500,00 
25594/10 IMOBIL BUSCH IMOVEIS LTDA AGOSTO  R$         4.432,26 
15216/17 INOVAMED COM MEDICAM LTDA 30531  R$            520,83 
44111/16 INST BENEF BOM SAMARITANO SETEMBRO  R$       28.773,27 
58443/16 INST PROF REAB SOCIAL 1 DE AGOSTO SETEMBRO  R$       16.136,00 
63587/14 INVESTY SOL, IMPORT E EXPORT LTDA 1783  R$         5.521,70 
11068/16 IVO FERREIRA FILHO AGOSTO  R$         2.600,00 
47358/11 IVONE KOBAYASHI AGOSTO  R$         2.512,00 
28343/06 IZILDA DE FATIMA HADDAD AGOSTO  R$         5.500,00 
33875/12 JAIR SANCHES VIEIRA AGOSTO  R$         3.000,00 
33415/07 JANE MIGUEL NEME AGOSTO  R$         2.325,00 
33415/07 JEANNETE MIGUEL NEME AGOSTO  R$         2.325,00 
37721/16 JL TERRAPLENAGEM E LOC EQUIP LTDA 319  R$         4.236,61 
4096/15 JORNAL DA CIDADE BAURU LTDA 3306  R$       13.728,00 
7302/08 JOSE CARLOS CASARIN AGOSTO  R$         4.971,09 
11068/16 JOSE DE OLIVEIRA SILVA AGOSTO  R$         2.600,00 
11068/16 JULIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA AGOSTO  R$         2.600,00 
62319/12 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA 5235  R$         9.725,00 
17611/15 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 383  R$            540,00 
45367/16 LAR ESCOLA STA LUZIA P/ CEGOS SETEMBRO  R$       19.732,05 
58812/16 LAR ESCOLA STA LUZIA P/ CEGOS SETEMBRO  R$       19.020,00 
58520/16 LEGIAO FEMININA BAURU SETEMBRO  R$       17.800,00 
28010/17 LIENE NUNES SADDI AGOSTO  R$         4.000,00 
11068/16 LUCIANE LAMONICA BERTOLI AGOSTO  R$         2.600,00 
67534/16 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 148784  R$            799,80 
67534/16 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 148330  R$         1.674,50 
27661/17 MANOEL BATISTA FERNANDES AGOSTO  R$         4.000,00 
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8657/13 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 3ª PARC  R$         2.663,06 
11068/16 MARCIO BELTRANI DOS SANTOS AGOSTO  R$         2.600,00 
62139/14 MARIA AMELIA MATEUS AGOSTO  R$         3.400,00 
69816/14 MARIA C CASTANHEIRA FANTON AGOSTO  R$         1.980,00 
59790/16 MARIA C CASTANHEIRA FANTON AGOSTO  R$         5.490,00 
62584/13 MARIA LUIZA M MANFRINATO AGOSTO  R$         2.543,18 
62584/13 MARIA LUIZA M MANFRINATO AGOSTO  R$              51,82 
19014/17 MARIO A SILVA PEREIRA - EPP 3839  R$         2.088,00 
50896/16 MAXITEC SERV INFORM LTDA EPP 81  R$         6.680,00 
49967/16 MEDIMPORT COM PROD HOSPIT EIRELI 15616  R$         1.058,74 
32226/16 MEDIMPORT COM PROD HOSPIT EIRELI 15548  R$            210,00 
64857/15 MM BRASIL COM IMPORT EXPORT LTDA 8444  R$            140,00 
48580/12 MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA AGOSTO  R$         1.650,00 
10108/10 MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA AGOSTO  R$         4.300,00 
33415/07 NASSIB NEME FILHO AGOSTO  R$         2.325,00 
33415/07 NEIMAR MIGUEL NEME AGOSTO  R$         2.325,00 
15674/16 NILSON PEDRO CORDEIRO DIEGUES AGOSTO  R$         4.900,00 
27645/16 NORI DIST PROD ALIMENTÍCIOS EIRELI 15396  R$         2.861,20 
58775/16 NUCLEO AMIZADE SETEMBRO  R$         5.500,00 
23159/16 O.G. DIAS - ME 120  R$         2.980,00 
50189/13 OSVALDO VITICA FILHO AGOSTO  R$         6.000,00 
46628/12 PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS AGOSTO  R$         3.220,00 
29494/12 PAVANELLI E PAVANELLO ADM PARTIC AGOSTO  R$         3.571,43 
54048/13 PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGOSTO  R$         2.340,00 
48816/15 PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGOSTO  R$         2.210,00 
10545/17 PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGOSTO  R$       10.000,00 
49967/16 PREVENCAO COM HOSPITALAR LTDA 2577  R$              38,40 
11068/16 PRISCILLA SOARES PINTO AGOSTO  R$         2.600,00 
5818/16 PROFIS SETEMBRO  R$         2.625,00 
35818/14 PRO-RAD CONS RADIOPROTEÇAO S/S 22153  R$            486,25 
6084/14 RADIONET LTDA 70  R$         5.136,00 
27038/17 RAFAEL HENRIQUE BOTTA AGOSTO  R$         4.000,00 
58824/16 RASC SETEMBRO  R$       21.952,00 
58824/16 RASC SETEMBRO  R$         6.358,00 
23889/17 RASC SETEMBRO  R$         8.800,00 
45009/08 REIS JR EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA AGOSTO  R$         3.400,00 
69816/14 RENATO FANTON JUNIOR AGOSTO  R$         1.980,00 
59790/16 RENATO FANTON JUNIOR AGOSTO  R$         5.490,00 
46306/15 RESIDEC CONST INCORPOR LTDA AGOSTO  R$       21.500,00 
47793/17 SANDRA HELENA CONTE VIOTTO AGOSTO  R$         1.570,00 
53416/16 SAUDE INTEGRAL PROD NUTRIC EIRELI 5594  R$       11.718,00 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELETRON 3403  R$         1.175,72 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELETRON 3466  R$         2.686,90 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELETRON 3468  R$            537,37 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELETRON 3467  R$         1.175,72 
44111/16 SOC CRISTÃ MARIA RIBEIRO SETEMBRO  R$       42.238,38 
67534/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 85632  R$         1.119,20 
49919/16 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA 88296  R$         1.248,00 
18880/16 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA 87255  R$       54.000,00 
49648/16 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA 87524  R$            115,20 
45367/16 SORRI- BAURU SETEMBRO  R$     178.499,16 
58439/16 SORRI- BAURU SETEMBRO  R$       11.000,00 
58437/16 SORRI- BAURU SETEMBRO  R$       89.464,17 
53416/16 SUPPORT PROD NUTRICIONAIS LTDA 56818  R$         6.880,90 
47272/16 TATIANA STROPPA AGOSTO  R$         2.133,65 
10565/15 UBIRAJARA MAITINGER AGOSTO  R$         3.920,00 
68349/16 UNIDENTAL PROD ODONT MED HOSPIT 109574  R$       10.357,95 
55140/16 UNIDENTAL PROD ODONT MED HOSPIT 109572  R$              36,18 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 2050 A 2108  R$       55.630,44 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 1253 A 1310  R$       16.992,52 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 2087  R$            336,97 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 1289  R$              98,51 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 2043  R$            553,36 
68086/15 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 1246  R$            257,91 
58446/16 VILA VICENTINA ABRIGOS P/ VELHOS SETEMBRO  R$       56.302,50 
10699/16 Y. R. IGLESIAS EPP 2505  R$            583,30 
3026/95 ZEIDAN MOURAD AGOSTO  R$            800,00 
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ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  
no  Diário  Oficial  do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 
4714/01)

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 
terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do 
cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  
resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia 
pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca 
alternifolia ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo 
(Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

EXTRATOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO N° 1.552/17 - PROCESSO N° 16.389/17 - CONCEDENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - AUTORIZADA: CLICK NATUREZA.COM - OBJETO: O MUNICÍPIO 
DE BAURU confere a EMPRESA CLICK NATUREZA.COM, o uso do Centro de Educação Ambiental, 
localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 232, s/n - Vargem Limpa, Bauru - SP, para 
a realização do evento denominado “I CURSO DE TÉCNICAS DE FOTOGRAFIA EM ZOOLÓGICO”. – 
PRAZO: 07 e 08 de outubro de 2.017 – VALOR: Autorização ora outorgada é gratuita – ASSINATURA: 
31/08/2017, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.
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Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.317/17 - PROCESSO Nº 53.066/16 – E-doc nº 37.937/17 - CONTRATANTE: 
Município de Bauru – CONTRATADA: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO - ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer para o CONTRATANTE a 
EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, 
PLANIMÉTRICO E PERIMÉTRICO, melhor descritos nos Anexos I e III do Edital nº 540/16 e nos 
termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 53.066/16. - PRAZO: 12 meses - VALOR 
TOTAL: R$ 610,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/16 - PROPONENTES: 15 - 
ASSINATURA: 08/06/17.

Secretaria de Planejamento
Maurício Pontes Porto

Secretário Interino
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A VILA AVIAÇÃO I BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., em consonância 
com as atribuições que lhes confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do Município de 
Bauru, convoca a comunidade em geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho 
do Município de Bauru e demais autoridades municipais para participarem da Audiência Pública sobre 
o Estudo de Impacto de Vizinhança do condomínio multifamiliar VILA AVIAÇÃO I, localizado a Rua 
Severino Lins, Quadra 16, Lotes 10 e 12 a 20, S/N, - Vila Aviação - Bauru/SP, composto por 02 torres, de 
térreo mais 18 pavimentos tipo, sendo 04 apartamentos por andar, totalizando 144 unidades habitacionais.
A audiência ocorrerá no dia 18 de setembro de 2017, das 18h30 às 20h30, no restaurante TAYU, sito a Rua 
José Antônio Braga, 2-77 - Vila Aviação, Bauru - SP, CEP: 17018-713. O Estudo de Impacto de Vizinhança 
do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões publicas na SEPLAN, através do 
Processo de Aprovação nº 22.064/2017, Av. Nuno de Assis, 14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no site 
https://issuu.com/bildbauru/docs/eiv_vila_aviacao_i_-_r.02_170617 do dia 01 de setembro ao dia 18 de 
setembro de 2017.

e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Conforme  processo n º 33791/2017, comunicamos o Deferimento  do recurso onde foi solicitado o 
cancelamento do Auto de Infração sob nº 35/2017.  

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE

Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:

1 – Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos 
Municipais nº 11509/2011

Port Mat e-doc Nível atual Nível progressão A partir de
256/2017 12938 57076/2017 C-20 C-21 01/11/2013

2 – Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e 
Decretos Municipais nº 11509/2011 e 11703/2011

Port mat edoc Nível atual Nível progressão A partir de 
248/2017 23560 70594/2013 A-16 A-17 01/11/2014
263/2017 25940 77744/2014 A-10 A-11 18/11/2014

3 – Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011

Port Mat e-doc Nível atual Nível progressão A partir de
259/2017 31196 49316/2017 C-2 B-2 10/07/2017
260/2017 17080 44026/2017 B-22 B-28 20/06/2017
261/2017 31192 43635/2017 C-2 B-2 19/06/2017
262/2017 31189 41485/2017 C-2 B-2 07/06/2017

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de Licenças de Funcionamento, 
Cadastros CEVS.

Deferido de 02.08 A 31.08.2017
Nº CEVS: 350600301-861-000216-1-0 DATA DE VALIDADE: 09/06/2018
Nº PROTOCOLO: 28152/2017 L Data do Protocolo: 18/05/2017
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENG. LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 - COMPLEMENTO: 
HOSPITAL EST. BAURU
BAIRRO: NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, 1806594701, SHIMADZU/FLEXAVISION HB, 125 
KVP/ 800 MA

Nº CEVS: 350600301-863-000924-1-0     DATA DE VALIDADE: 03/08/2018
Nº PROTOCOLO: 55514/2016      Data do Protocolo: 27/10/2016
RAZÃO SOCIAL: LUIZ ANTONIO BERTOZO SABBAG 
CNPJ / CPF: 31003540600
LOGRADOURO: RUA MANOEL PEREIRA ROLLA , 14-78 -BAIRRO: VILA UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA 
A CONSULTA 

Nº CEVS: 350600301-865-000471-1-2    DATA DE VALIDADE: 03/08/2018
Nº PROTOCOLO: 39177/2017      Data do Protocolo: 07/07/2017
RAZÃO SOCIAL: PRISCILLA MARTINS MOURA CHRISTIANINI 
CNPJ / CPF: 22273216874
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 3-58 - BAIRRO: VILA 
AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

Nº CEVS: 350600301-863-000156-1-0    DATA DE VALIDADE: 04/08/2018
Nº PROTOCOLO: 47448/2014   Data do Protocolo: 29/08/2014
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO WALTER SILVA DE ODONTOLOGIA LTDA 
CNPJ / CPF: 08.637.125/0001-39
LOGRADOURO: RUA DOMICIANO SILVA, 9-17 -BAIRRO: VILA SANTA CLARA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-002033-1-9   DATA DE VALIDADE: 04/08/2018
Nº PROTOCOLO: 47448/2014   Data do Protocolo: 29/08/2014
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO WALTER SILVA DE ODONTOLOGIA LTDA 
CNPJ / CPF: 08.637.125/0001-39
LOGRADOURO: RUA DOMICIANO SILVA, 9-17 -BAIRRO: VILA SANTA CLARA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 4612449001, GNATUS/TIMEX 70 C, 70 KVP/7 
MA

Nº CEVS: 350600301-865-000937-1-8   DATA DE VALIDADE: 07/08/2018
Nº PROTOCOLO: 33493/2017   Data do Protocolo: 12/06/2017
RAZÃO SOCIAL: CINTHYA VENTURA DE OLIVEIRA GOVEDISE 
CNPJ / CPF: 78122988849
LOGRADOURO: RUA GUSTAVO MACIEL , 31-60 -BAIRRO: JARDIM PAULISTA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

Nº CEVS: 350600301-863-001291-1-9   DATA DE VALIDADE: 07/08/2018
Nº PROTOCOLO: 42309/2017 A     Data do Protocolo: 22/07/2017
RAZÃO SOCIAL: JOSE LUIS GRAPEIA CASTILHO 
CNPJ / CPF: 14597806806
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI , 4-37 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-001294-1-0    DATA DE VALIDADE: 07/08/2018
Nº PROTOCOLO: 42307/2017 A    Data do Protocolo: 22/07/2017
RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE ANDREA MARIANO CASTILHO 
CNPJ / CPF: 11266053875
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI ,4-37 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-001303-1-1 DATA DE VALIDADE: 08/08/2018
Nº PROTOCOLO: 42310/2017 A Data do Protocolo: 22/07/2017
RAZÃO SOCIAL: RODOLFO JOSE CELESTE 
CNPJ / CPF: 02681628830
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI, 4-37 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
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Nº CEVS: 350600301-865-000941-1-0 DATA DE VALIDADE: 08/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40991/2017 Data do Protocolo: 15/07/2017
RAZÃO SOCIAL: CAMILA TOMAZI RISSATO 
CNPJ / CPF: 40536788898
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO , 16-02 -4BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 Serviços de fonoaudiologia

Nº CEVS: 350600301-865-000940-1-3 DATA DE VALIDADE: 08/08/2018
Nº PROTOCOLO: 39723/2017 Data do Protocolo: 11/07/2017
RAZÃO SOCIAL: GRACE CRISTINA FERREIRA DONATI 
CNPJ / CPF: 26886851802
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO ,16-02 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 Serviços de fonoaudiologia

Nº CEVS: 350600301-863-003541-1-2 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 37712/2017 Data do Protocolo: 30/06/2017
RAZÃO SOCIAL: ALCAZAR & SANTOS LTDA 
CNPJ / CPF: 27.843.153/0001-57
LOGRADOURO: RUA ANTONIO DOS REIS , 8-49 -BAIRRO: BAIRRO ALTO HIGIENOPOLIS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003561-1-5 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 37712/2017 Data do Protocolo: 30/06/2017
RAZÃO SOCIAL: ALCAZAR & SANTOS LTDA 
CNPJ / CPF: 27.843.153/0001-57
LOGRADOURO: RUA ANTONIO DOS REIS , 8-49 -BAIRRO: BAIRRO ALTO HIGIENOPOLIS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 005405, DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X, 70 
KVP /8 MA

Nº CEVS: 350600301-863-001821-1-7 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 16122/2017 Data do Protocolo: 24/03/2017
RAZÃO SOCIAL: FERTILITY - CENTRO DE FERTILIZAÇÃO ASSISTIDA DE BAURU LTDA 
CNPJ / CPF: 14.993.263/0001-53
LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA, 3-30 - COMPLEMENTO: 
SALA FERT
BAIRRO: JARDIM ESTORIL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/07 ATIVIDADE DE REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA

Nº CEVS: 350600301-865-000942-1-8 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 43090/2017 Data do Protocolo: 22/07/2017
RAZÃO SOCIAL: JULIA DOS REIS TOGNOZZI 
CNPJ / CPF: 41022131800
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO,16-02 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 Serviços de fonoaudiologia

Nº CEVS: 350600301-865-000935-1-3 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 24424/2017       Data do Protocolo: 03/05/2017
RAZÃO SOCIAL: SUELY APARECIDA DOS SANTOS MOTA
CNPJ / CPF: 09380063806
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 3-58 - BAIRRO: VILA 
AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

Nº CEVS: 350600301-863-003369-1-2   DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 41961/2017   Data do Protocolo: 20/07/2017
RAZÃO SOCIAL: CLEVERSON MONTEIRO 
CNPJ / CPF: 28251395801
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 5-97 - BAIRRO: JARDIM 
AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA 
A CONSULTA

Nº CEVS: 350600301-863-003156-1-3 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 41960/2017 Data do Protocolo: 20/07/2017
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON MONTEIRO 
CNPJ / CPF: 25942165858
LOGRADOURO: RUA DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 5-97 - BAIRRO: JARDIM 
AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA 
A CONSULTA

Nº CEVS: 350600301-863-000943-1-5   DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 37061/2017    Data do Protocolo: 28/06/2017
RAZÃO SOCIAL: RITA DE CÁSSIA FERRO 
CNPJ / CPF: 07902676837
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO , 16-80 -BAIRRO: VILA AMÉRICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA 
A CONSULTA

Nº CEVS: 350600301-863-001334-1-8 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 41824/2017 Data do Protocolo: 20/07/2017
RAZÃO SOCIAL: EDGARD JOSÉ FRANCO MELLO JUNIOR 
CNPJ / CPF: 10209723866
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO, 13-83 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-002053-1-1 DATA DE VALIDADE: 10/08/2018
Nº PROTOCOLO: 41196/2017 Data do Protocolo: 17/07/2017
RAZÃO SOCIAL: HUMBERTO PIMENTEL COSTA 
CNPJ / CPF: 03634868449
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO, 13-83 - COMPLEMENTO: 2º ANDAR – 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-865-000559-1-3 DATA DE VALIDADE: 14/08/2018
Nº PROTOCOLO: 25763/2017 Data do Protocolo: 09/05/2017
RAZÃO SOCIAL: NAYARA FRANCEZ BATAGINI 
CNPJ / CPF: 36324197875
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA,15-54 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/05 ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Nº CEVS: 350600301-325-000008-1-7 DATA DE VALIDADE: 14/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40690/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR 
CNPJ / CPF: 27259635835
LOGRADOURO: RUA RODRIGO ROMEIRO, 10-42 - BAIRRO: VILA SANTO ANTÔNIO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 3250-7/06 SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

Nº CEVS: 350600301-865-000938-1-5 DATA DE VALIDADE: 14/08/2018
Nº PROTOCOLO: 36008/2017 Data do Protocolo: 22/06/2017
RAZÃO SOCIAL: MIRELLA SOUZA DAS NEVES 
CNPJ / CPF: 27666907869
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO ,20-41 -BAIRRO: VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/02 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO

Nº CEVS: 350600301-863-000997-1-6 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 42676/2017 Data do Protocolo: 25/07/2017
RAZÃO SOCIAL: ALBERTO SEGALLA JUNIOR 
CNPJ / CPF: 98312626891
LOGRADOURO: RUA JÚLIO MARINGONI , 16-26 -BAIRRO: JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-001072-1-2 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 16422/2017 Data do Protocolo: 27/03/2017
RAZÃO SOCIAL: MARCOS CABELLO DOS SANTOS 
CNPJ / CPF: 05421717836
LOGRADOURO: RUA RUBENS ARRUDA, 11-82 -BAIRRO: JARDIM ESTORIL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-001306-1-3 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 33443/2017 Data do Protocolo: 10/06/2017
RAZÃO SOCIAL: RODRIGO BIZELI 
CNPJ / CPF: 17254519802
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO, 15-41 -BAIRRO: VILA NOEMY
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-865-000223-1-4 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40870/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: ROSELI DA SILVA RAMOS EIRAS 
CNPJ / CPF: 03237901865
LOGRADOURO: RUA JULIO MARINGONI,  15-44 -BAIRRO: JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Nº CEVS: 350600301-865-000196-1-5 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40868/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: MARLENE MARCHI DE SOUSA 
CNPJ / CPF: 70848777891
LOGRADOURO: RUA JULIO MARINGONI ,15-44 -BAIRRO: JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Nº CEVS: 350600301-863-001585-1-8 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 36031/2017 Data do Protocolo: 22/06/2017
RAZÃO SOCIAL: JULIANA HOTTA 
CNPJ / CPF: 35257825864
LOGRADOURO: RUA VIVALDO GUIMARAES , 15-55 - COMPLEMENTO: SALA 53 B - BAIRRO: 
JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
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Nº CEVS: 350600301-863-003364-1-6 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 38930/2017 Data do Protocolo: 06/07/2017
RAZÃO SOCIAL: FLAVIA SILVA DE FARIA 
CNPJ / CPF: 37887686814
LOGRADOURO: RUA VIVALDO GUIMARAES, 15-55 -   COMPLEMENTO: SALA 53 B -BAIRRO: 
JARDIM NASRALLA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-001114-1-4 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 52864/2014 Data do Protocolo: 20/03/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA CRISTINA ALCAZAR BARCELOS 
CNPJ / CPF: 70752079891
LOGRADOURO: RUA ANTONIO DOS REIS , 8-49 -BAIRRO: ALTO HIGIENOPOLIS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003487-1-6 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 12497/2017 Data do Protocolo: 09/03/2017
RAZÃO SOCIAL: RAPHAELLI PORFIRIO 
CNPJ / CPF: 32940075824
LOGRADOURO: RUA CAETANO SAMPIERI , 5-38 -BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003564-1-7 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 12497/2017 Data do Protocolo: 09/03/2017
RAZÃO SOCIAL: RAPHAELLI PORFIRIO 
CNPJ / CPF: 32940075824
LOGRADOURO: RUA CAETANO SAMPIERI , 5-38 -BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 17896, DABI ATLANTE/SPECTRO II, 50 KVP/10 
MA

Nº CEVS: 350600301-863-003277-1-9 DATA DE VALIDADE: 15/08/2018
Nº PROTOCOLO: 46045/2015 Data do Protocolo: 11/08/2015
RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA CONSOLMAGNO CALLEJON 
CNPJ / CPF: 32718787813
LOGRADOURO: RUA MARCILIO DIAS, 9-84 -BAIRRO: VILA SEABRA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003565-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 51819/2016 Data do Protocolo: 04/10/2016
RAZÃO SOCIAL: ANDRÉA APARECIDA CALVO 
CNPJ / CPF: 29618755878
LOGRADOURO: AVENIDA CASTELO BRANCO ,12-34 - BAIRRO: VILA PAULISTA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003566-1-1 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 51819/2016 Data do Protocolo: 04/10/2016
RAZÃO SOCIAL: ANDRÉA APARECIDA CALVO 
CNPJ / CPF: 29618755878
LOGRADOURO: AVENIDA CASTELO BRANCO ,12-34 - BAIRRO: VILA PAULISTA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, A510000589, DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X, 
70 KVP / 8 MA

Nº CEVS: 350600301-863-001354-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 31630/2017 Data do Protocolo: 05/06/2017
RAZÃO SOCIAL: KARINA HIGINO DO AMARAL 
CNPJ / CPF: 30485920832
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA ,12-64 - BAIRRO: VILA SANTA IZABEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-001515-1-3 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40284/2017 Data do Protocolo: 12/07/2017
RAZÃO SOCIAL: LUCIANA TAMBELINI CASSOLA TONIN
CNPJ / CPF: 19539059860
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO,10-41 - BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-001911-1-6 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40284/2017 Data do Protocolo: 12/07/2017
RAZÃO SOCIAL: LUCIANA TAMBELINI CASSOLA TONIN
CNPJ / CPF: 19539059860
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO,10-41 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 4379051011, GNATUS/TIMEX 70C, 70 KVP/7 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000029-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 090 HOSPITAL GERAL

Nº CEVS: 350600301-861-000172-1-3 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, SOSO8082, GE/ XR600, 125 KVP / 620 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000173-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 4512, SIEMENS / SIREMOBIL, 110 KVP / 200 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000174-1-8 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO EUNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 3781, SIEMENS/ SIREMOBIL, 110 KVP/200 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000175-1-5 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 31000, SIEMENS / SIREMOBIL, 110 KVP/ 200 
MA

Nº CEVS: 350600301-861-000176-1-2 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 33151, SIEMENS / SIREMOBIL, 110 KVP/200 MA
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Nº CEVS: 350600301-861-000177-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 20102, SIEMENS / LUMINOS, 125 KVP / 800MA

Nº CEVS: 350600301-861-000178-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, B8573411, TOSHIBA/ KCD-10M-7, 100 KVP/100 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000179-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, B8573410, TOSHIBA / KCD-10M-7, 100 KVP/100 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000181-1-2 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X PARA HEMODINÂMICA, 136098, SIEMENS / ARTIS ZEE, 100 KVP / 800MA

Nº CEVS: 350600301-861-000182-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X PARA HEMODINÂMICA, 137191, SIEMENS / ARTIS ZEE, 100 KVP / 800 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000199-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, 1617, SIEMENS / MULTIX B, 125 VKP / 620 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000200-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, PADWHY01001, PHILIPS/AQUILA PLUS 300, 125 KVP/300 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000170-1-9 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, RT 01139, RAY TEC / RT 500/125, 125 KVP 500MA

Nº CEVS: 350600301-861-000201-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 A Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA CLÍNICA

Nº CEVS: 350600301-861-000166-1-6 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 B Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 075 SERVIÇO DE DIÁLISE

Nº CEVS: 350600301-861-000168-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 C  Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 070 SERVIÇO DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA

Nº CEVS: 350600301-861-000163-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 D  Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA - SADT

Nº CEVS: 350600301-861-000217-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 E Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 071 SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA
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Nº CEVS: 350600301-861-000218-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/08/2018
Nº PROTOCOLO: 40702/2017 G Data do Protocolo: 14/07/2017
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
NOME FANTASIA: HOSPITAL UNIMED BAURU
CNPJ / CPF: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-110 - BAIRRO: 
PARQUE SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - 
EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, PAF15704001, PHILIPS / TITANIUM 300, 125 KVP 
/ 320 MA

Nº CEVS: 350600301-863-003556-1-5 DATA DE VALIDADE: 17/08/2018
Nº PROTOCOLO: 45009/2017 Data do Protocolo: 07/08/2017
RAZÃO SOCIAL: REDE DE VACINAÇÃO IMUNNE - BAURU LTDA - EPP 
CNPJ / CPF: 28.130.245/0001-52
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 15-76 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/06 SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO 
HUMANA

Nº CEVS: 350600301-863-002133-1-4 DATA DE VALIDADE: 17/08/2018
Nº PROTOCOLO: 36712/2017 Data do Protocolo: 27/06/2017
RAZÃO SOCIAL: PINHEIRO, PENHALBEL & CIA - SERVIÇOS MEDICOS S/S  
NOME FANTASIA: PINHEIRO & PENHABEL - SERVICOS MEDICOS
CNPJ / CPF: 17.357.045/0001-10
LOGRADOURO: RUA VIRGILIO MALTA , 17-81 -BAIRRO: VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-871-000072-1-8 DATA DE VALIDADE: 17/08/2018
Nº PROTOCOLO: 3924/2017 Data do Protocolo: 20/01/2017
RAZÃO SOCIAL: JOSIANE APARECIDA SUDARI PAULINO ME 
NOME FANTASIA: ESPAÇO BEM VIVER
CNPJ / CPF: 26.732.411/0001-65
LOGRADOURO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA , 5-27 - BAIRRO: ALTO HIGIENÓPOLIS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8711-5/01 CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS

Nº CEVS: 350600301-863-003343-1-6 DATA DE VALIDADE: 23/08/2018
Nº PROTOCOLO: 70797/2015 Data do Protocolo: 03/12/2015
RAZÃO SOCIAL: GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 
CNPJ / CPF: 35709712876
LOGRADOURO: RUA ARAUJO LEITE, 25-72 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003344-1-3 DATA DE VALIDADE: 23/08/2018
Nº PROTOCOLO: 70797/2015 Data do Protocolo: 03/12/2015
RAZÃO SOCIAL: GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 
CNPJ / CPF: 35709712876
LOGRADOURO: RUA ARAUJO LEITE, 25-72 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL, 00615120001-B, PROCION-10N7OX, 70 
KVP/8MA

Nº CEVS: 350600301-863-003571-1-1 DATA DE VALIDADE: 24/08/2018
Nº PROTOCOLO: 35979/2017 Data do Protocolo: 22/06/2017
RAZÃO SOCIAL: MARILIA PRADO DE MORAIS 
NOME FANTASIA: -
CNPJ / CPF: 00296053180
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI,, 437 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-865-000886-1-7 DATA DE VALIDADE: 25/08/2018
Nº PROTOCOLO: 46865/2017 Data do Protocolo: 15/08/2017
RAZÃO SOCIAL: THAIS FREIRE
NOME FANTASIA: -
CNPJ / CPF: 38591089804
LOGRADOURO: RUA GUSTAVO MACIEL , 34-28 -BAIRRO: JARDIM PAULISTA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

CEVS: 350600301-864-000022-1-6 DATA DE VALIDADE: 25/08/2018
Nº PROTOCOLO: 21360/2017 Data do Protocolo: 17/04/2017
RAZÃO SOCIAL: SALUTAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI 
NOME FANTASIA: LABORATORIO SALUTAR
CNPJ / CPF: 11.193.692/0001-58
LOGRADOURO: RUA MONSENHOR CLARO,16-55 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Nº CEVS: 350600301-863-003572-1-9 DATA DE VALIDADE: 25/08/2018
Nº PROTOCOLO: 37810/2017 Data do Protocolo: 30/06/2017
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE VACINAS BAURU LTDA ME 
NOME FANTASIA: CENTRO DE VACINAS BAURU
CNPJ / CPF: 27.305.351/0001-67
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA , 2-70-  BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/06 SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO 
HUMANA

Nº CEVS: 350600301-863-001885-1-4 DATA DE VALIDADE: 25/08/2018
Nº PROTOCOLO: 47285/2016 Data do Protocolo: 08/09/2016
RAZÃO SOCIAL: DANILO PINELLI VALARELLI 
CNPJ / CPF: 28830505897
LOGRADOURO: RUA DOUTOR EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA,5-65 -BAIRRO: VILA 
AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

Relação das licenças liberadas de 21/08/2017 a 01/09/2017
A Vigilância Sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:
No. Protocolo: 165/17P                                                                                Data do Protocolo:22/08/2017
No. CEVS: 350600301-477-000723-1-1                                                 Data de Vencimento: 29/11/2017
Razão Social: STARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS - EIRELI
CNPJ/CPF: 08.096.997/0001-37
Endereço: RUA RIO BRANCO, Nº 21-07 – VILA AMÉRICA
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:42629/2017                                                                           Data do Protocolo:24/07/2017
No. CEVS: 350600301-477-000709-1-2                                                 Data de Vencimento: 31/08/2018
Razão Social: L. M. LUIZAO - EPP
CNPJ/CPF:16.101.687/0001-91
Endereço: AVENIDA NUNO DE ASSIS, Nº 11-83,LOJA 1  – JARDIM BELA VISTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 41604/2017                                                                          Data do Protocolo:19/07/2017
No. CEVS:350600301-477-000017-1-6                                                  Data de Vencimento: 29/08/2018
Razão Social: DROGARIA MONSENHOR BAURU LTDA - ME
CNPJ/CPF: 03.309.716/0001-63
Endereço: RUA AZARIAS LEITE, Nº 4-34– CENTRO
CNAE:  4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 11223/2017                                                                          Data do Protocolo: 03/03/2017
No. CEVS: 350600301-477-000278-1-2                                                 Data de Vencimento: 31/08/2018
Razão Social: FARMACIA B. S. MEDICAMENTUS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 74.583.683/0001-93
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 20-72  –  VILA CARDIA
CNAE:  4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 19331/2017                                                                         Data do Protocolo: 06/04/2017
No. CEVS: 350600301-464-000185-1-1                                                 Data de Vencimento: 31/08/2018
Razão Social: T.B.B. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 15.319.901/0001-18
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA,  Nº 20-26  –  JARDIM AMERICA
CNAE:4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

No. Protocolo: 33125/2017                                                                         Data do Protocolo: 09/06/2017
No. CEVS: 350600301-493-000434-1-9                                                 Data de Vencimento: 31/08/2018
Razão Social: LOGFAR LOGISTICA LTDA
CNPJ/CPF: 05.530.576/0001-84
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MASS, Nº 13-06   –   VILA ENGLER
CNAE: 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 
E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

No. Protocolo: 39801/2017                                                                          Data do Protocolo: 11/07/2017
No. CEVS: 350600301-464-000164-1-1                                                 Data de Vencimento: 31/08/2018
Razão Social: JOSE CLAUDIO MOZARDO - EPP
CNPJ/CPF: 00.248.232/0001-63
Endereço: ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 6-31  –  VILA SANTA 
TEREZA
CNAE: 4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
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No. Protocolo:40702/2017 FH                                                                    Data do Protocolo: 14/07/2017
No. CEVS: 350600301-861-000012-1-0                                                 Data de Vencimento: 16/08/2018
Razão Social: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ/CPF: 44.456.036/0003-11
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, Nº 10-110   –  PARQUE SANTA 
TEREZINHA
CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
  

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
42931/17    THIAGO MARSHUWELL PEREIRA DE SOUZA

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL 
NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

LAK SANG CHUNG QR
RUA ARLINDO FIDELIS 
QD 12 PAR – JD OURO 
VERDE

05 0955 012

DACI JULIANI TB
RUA ANTONIO GARBI 
DE MATTOS QD 11 
IMPAR – PQ VIADUTO

05 3047 014

MARGARIDA DA 
SILVA CA

RUA WENCESLAU 
BRAZ Nº6-65 – VILA 
SOUTO

05 0190 009

PAULO ROBERTO S 
DA SILVA TB

RUA LUIS FERRARI 
QD 8 IMPAR- PQ DAS 
NAÇÕES

02 3028 010

PAULO ROBERTO S 
DA SILVA TB

RUA LUIS FERRARI 
QD 8 IMPAR- PQ DAS 
NAÇÕES

02 3028 011

PAULO FLAVIO 
LOURENÇO MOURA QR

RUA PADRE PLINIO 
Nº1-72 – VILA 
MONLEVADE

03 0289 008

ARAUJO & SOUZA 
NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA 
-ME

TB
RUA PROF ISAAC 
PORTAL ROLDAN QD 4 
PAR – JD OURO VERDE

05 0937 002

GERALDO ZAGO TB RUA OSORIO VOLPATO 
QD 2 – JD OLIMPICO 03 0744 017

TOTAL IMOVEIS 
LTDA TB

ALAMEDA TOPAZIO 
QD 3 IMPAR – SANTA 
EDWIRGES

04 1127 004

JOSE DE BRITO TB
ALAMEDA TROIA 
QD 7 IMPAR – SANTA 
EDWIRGES

04 1168 014

BENEDITA DE 
OLIVEIRA CASTRO TB

RUA ARNALDO 
RODRIGUES DE 
MENEZES QD 18 IMPAR 
– PQ JARAGUA

04 1284 006

ARNALDO DOS 
SANTOS TBM

RUA PROF AYRTON 
BUSCH QD 10 PAR – 
SANTA EDWIRGES

04 1193 013

ARNALDO DOS 
SANTOS TBM

RUA PROF AYRTON 
BUSCH QD 10-28 PAR – 
SANTA EDWIRGES

04 1193 012

NIVALDO RAMOS TB
AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO QD 8 PAR – 
SANTA EDWIRGES

04 0589 009

EDUARDO DE SOUZA 
MUNUERA QR

ALAMEDA ATHENAS 
Nº6-7 – PQ SANTA 
EDWIRGES

04 1088 012

JAIRO RICARDO 
MORAES TB

RUA MARTINS 
FONTES QD 7 PAR – V 
INDEPENDENCIA

05 0521 006

BENEDITO 
PASCOLINO TB

RUA SÃO SEBASTIÃO 
QD 5 IMPAR – JD 
PRUDENCIA

04 0541 008

BRUNO EDUARDO 
OCTAVIANI TB

RUA LUCILIA ALBINO 
FERREIRA QD 2 – JD 
NICEIA

03 0862 021

CLAUDEMIR GUEDES 
MISQUIATI TB

RUA LUCILIA ALBINO 
FERREIRA QD 2 – JD 
NICEIA

03 0861 002

RODOLFO 
RODRIGUES 
DEVECCHI

TB
RUA DEMTRIO 
ARIETA QD 3 PAR – JD 
CAROLINA

03 0569 003

TOTAL IMOVEIS 
LTDA TB

RUA OSCAR 
SWENSON QD 2 
IMPAR – POUSADA DA 
ESPERANÇA II

04 3539 030

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38708/17 AMELIA RAGONI DE LIMA 3949/E-1
38605/17 JOSE PAULO DA SILVA 3081/E-1
36576/17 MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO 3818/E-1
21500/17 AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3408/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
14746/17 FABIO DOS SANTOS GODOY 1607/E-1
26609/17 RENATO GOMES 1606/E-1
10404/17 SALVADOR LOPES GREGO 1609/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
37085/17 ROSANGELA APARECIDA DUARTE 16762E-1
37192/17 VERA LUCIA DE SOUZA 16761E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
37085/17 ROSANGELA APARECIDA DUARTE PARCIAL 16762E-1

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º, incisos I, II e parágrafo único da Lei Municipal nº 6809 de 29 junho de 2016, notificamos 
os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos com construção 
inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou abandonada(QR) 
para procederem à capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as 
devidas providencias no prazo legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE
EDMILSON GOMES 
FREIRE TB ALAMEDA DAS ALPINAS 

QD 1 – PQ VISTA ALEGRE 04 0080 004

EDMILSON GOMES 
FREIRE TB ALAMEDA DAS ALPINAS 

QD 1 – PQ VISTA ALEGRE 04 0080 005

EDMILSON GOMES 
FREIRE TB ALAMEDA DAS ALPINAS 

QD 1 – PQ VISTA ALEGRE 04 0080 006

EDMILSON GOMES 
FREIRE TB ALAMEDA DAS ALPINAS 

QD 1 – PQ VISTA ALEGRE 04 0623 007

EDMILSON GOMES 
FREIRE TB ALAMEDA DAS ALPINAS 

QD 1 – PQ VISTA ALEGRE 04 0623 008

JANE ROSA TB RUA ANGELO DE MORAES 
QD 5 PAR – V PELLEGRINA 05 0132 026

ANTONIO 
GALHARDO CARNER CA RUA GIOCONDO TURINI QD 

12 PAR – JD OURO VERDE 05 0928 031

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA JOÃO URIAS BATISTA 

QD 5 PAR – VILA SANTISTA 05 0567 017

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA MASSAO SAKATA QD 3 

PAR – VILA SANTISTA 05 0567 019

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA JOÃO URIAS BATISTA 

QD 5 PAR – VILA SANTISTA 05 0567 018

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA CHIYO OTAKE 6 IMPAR 

– VILA SANTISTA 05 0567 001

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA CHIYO OTAKE 6 IMPAR 

– VILA SANTISTA 05 0567 002

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA CHIYO OTAKE 6 IMPAR 

– VILA SANTISTA 05 0567 003

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA JOÃO URIAS BATISTA 

QD 5 PAR – VILA SANTISTA 05 0567 015

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA JOÃO URIAS BATISTA 

QD 5 PAR – VILA SANTISTA 05 0567 016

AMELIA MEIRELES 
LEITE TURATO TB ALAMEDA TEBAS QD 1 PAR 

– SANTA EDWIRGES 04 0526 016

JACKSON 
MAGALHAES QR RUA PEDRO DE CAMPOS 

QD 5 – NUCLEO GEISEL 03 1219 004

NICO CUNIAL QR
RUA FORTUNATA DALLA 
RU VANNUZUNI QD 1 – JD 
SAMBURA

03 0902 014

ROBSON ANDRE 
NEVES TB RUA ANTONIO JOSE 

PARENTE QD 5 - JD TV 04 3134 018

JOSE PONTES DE 
MORAES TB

RUA MARIA HONORIA D 
AVILA ENGLER – QD 4 
IMPAR – PQ VIADUTO

05 3010 012

ANA PAULA SOUZA 
LIMA CA RUA ANTONIO HOJAS QD 1 

IMPAR – JD HELENA 04 2354 009

ELAINE KRUPA 
LAUTENSCHLAEGER QR RUA SERGIPE QD 11 – VILA 

CAROLINA 03 0201 024
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MILTON DE SOUZA E 
SILVA QR RUA RAINIER ZUIM Nº1-32 – 

BEIJA FLOR 04 1712 006

RICARDO 
APARECIDO GUIZE TB

AVENIDA JOSE ALVES 
SEABRA QD 4 – POUSADA 
DA ESPERANÇA I

04 3467 014

ORGANIZAÇÃO 
FUNERARIA TERRA 
BRANCA DE BAURU 
LTDA

TBM RUA ALTO ACRE QD 11 PAR 
– VILA LEMOS 04 0406 002

ORGANIZAÇÃO 
FUNERARIA TERRA 
BRANCA DE BAURU 
LTDA

TBM RUA ALTO ACRE QD 11 PAR 
– VILA LEMOS 04 0406 004

ORGANIZAÇÃO 
FUNERARIA TERRA 
BRANCA DE BAURU 
LTDA

TBM RUA ALTO ACRE QD 11 PAR 
– VILA LEMOS 04 0406 003

DENIZAR PEREIRA 
DE ALMEIDA TB

 RUA CEL ALVES SEABRA 
QD 19 IMPAR – CIDADE 
JARDIM

04 1418 003

MERCIA SUELI DE 
SOUZA QR

TRAVESSA VICENTE 
PASCHOARELLI Nº1-81 – 
VILA CARMEM

03 1087 010

DILMA DOS SANTOS TB
RUA JOÃO FERNANDES 
SANCHES QD 1 – JD 
FLORIDA

04 0881 017

ALICE MARIA ROQUE 
BRAGA TB

RUA JOÃO BASTOS 
PEREIRA QD 1 IMPAR – 
POUSADA DA ESPERANÇA I

04 3468 012

BENEDITO PEREIRA 
RODRIGUES TB AV DAS BANDEIRAS QD 2 

IMPAR – V INDUSTRIAL 05 0835 003

 JAMIL FIDELIS DA 
MOTTA TB RUA MARIA LUCIA VIEIRA 

QD 3 PAR – V PELLEGRINA 05 0132 014

JOEL VANDERLEI DE 
CASTRO FILHO TB

RUA CEL IVON CESAR 
PIMENTEL QD 5 – PQ 
PAULISTA

03 0711 016

ANGELINA INES 
MUNHOZ PEDROSA QR RUA NASSIF TEBET Nº5-88 – 

MARY DOTA 04 2016 015

APOEMA 
CONSTRUTORA LTDA 
ME

TB RUA DORVALINO MELGS 
QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 008

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB ALAMEDA BABILONIA QD 
2 – SANTA EDWIRGES 04 1082 005

SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A 
CRIANÇA

TB ALAMEDA EMATITE – 
SANTA EDWIRGES 04 0526 015

MARIA VALDAIR DE 
CASTRO TB

RUA LOURENÇO 
RODRIGUES QD 7 PAR – V.S 
JOÃO DO IPIRANGA

05 0357 013

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 016

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB
RUA CEL IVON CESAR 
PIMENTEL QD 12 – PQ 
PAULISTA

03 0704 013

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB
RUA CEL IVON CESAR 
PIMENTEL QD 12 – PQ 
PAULISTA

03 0704 015

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 019

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 018

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 001

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 017

 SONIA MARIA 
RODRIGUES 
MARTINS 
PASQUARELLI

TB RUA LUIS DE OLIVEIRA 
LIMA QD 3 – PQ PAULISTA 03 0697 020

REYNALDO 
RODRIGUES 
CONTREIRA

TBM RUA AMADEU SANGIOVANI 
QD 5 – VILA MARIANA 02 0301 003

REYNALDO 
RODRIGUES 
CONTREIRA

TBM RUA AMADEU SANGIOVANI 
Nº5-34 – VILA MARIANA 02 0301 005

ANTONIO CARLOS 
PEREIRA TB

RUA DR ANTONIO 
PRUDENTE QD 4 PAR – JD 
ESTORIL II

02 0870 006

VALTER DOS SANTOS TB RUA JORGE SCHNEYDER 
FILHO QD 8 – PQ BAURU 03 0526 014

JOÃO APARECIDO 
PEREIRA DA SILVA TB RUA DORVALINO MELGS 

QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 009

HENRIQUE FRANCO 
REDONDO TB RUA DORVALINO MELGS 

QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 011

HENRIQUE FRANCO 
REDONDO TB RUA DORVALINO MELGS 

QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 010

EDGAR GERSON 
GUIMARÃES TB RUA GHILHERME RANCHE 

– PQ SANTA FÉ 04 2118 005

SALVADOR FILARDI 
EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS E 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA

TB
RUA JOAQUIM DA 
CONCEIÇÃO MATTOS – V 
INDUSTRIAL

05 0121 005

APOEMA 
CONSTRUTORA LTDA 
ME

TB RUA DORVALINO MELGS 
QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 006

COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU 
- COHAB

TB RUA DORVALINO MELGS 
QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 004

COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU 
- COHAB

TB RUA DORVALINO MELGS 
QD 9 – ISAURA P GARMS 04 2287 005

CLEUSA ROSA DE 
OLIVEIRA TB

RUA MESSIAS MORETTI 
DE CAMPOS QD 1 PAR – JD 
HELENA

04 2346 011

MARCELO MENDES 
DOS SANTOS QR RUA ALFREDO RUIZ Nº4-53 

- CENTRO 02 0100 012

MARCELO MENDES 
DOS SANTOS QR RUA ALFREDO RUIZ Nº4-45 

- CENTRO 02 0100 011

ROBERTO DELAFINA TBM RUA GERSON FRANCO QD 
19 PAR – JD ESTORIL II 02 0647 022

ROBERTO DELAFINA TBM RUA GERSON FRANCO QD 
19 PAR – JD ESTORIL II 02 0647 008

JONAS DE OLIVEIRA TBM
RUA JOSE ABRAÇOS 
SANTINHO – JD CRUZEIRO 
DO SUL

03 0476 002

JOÃO PARREIRA 
NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA

TBM
RUA PONCIANO FERREIRA 
DE MENEZES QD 6 IMPAR – 
JD PANORAMA

02 0442 002

GILBERTO FERRAZ TB
RUA JOSE CARLOS 
MARIANO QD 7 IMPAR – V 
INDUSTRIAL

05 0822 021

LUIZ CARLOS 
PAGANI TB

RUA RODOLFINA DIAS 
DOMINGUES QD 9 IMPAR – 
V.S.J. DO IPIRANGA

05 0350 030

ROBERTO DE 
ALMEIDA CINTRA TB

RUA LINCOLN QUEIROZ 
ORSONI QD 1 IMPAR – PQ 
JARDIM EUROPA

02 0736 010

CLEUSA LOMBARDI TB RUA SANTA MARIA – V 
INDUSTRIAL 05 0058 021

PEDRO NICOLAU 
FONSECA TB RUA ALMEIDA BRANDÃO 

Nº6-61 – VL CARDIA 03 0270 012

SIEGFRIED KARG 
NETTO TB

RUA ROMANO LUIZ 
BARBUGIANI QD 1 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0109 003

NEUSA APARECIDA 
PIOTO TB

RUA BENEDITO RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 8 IMPAR – 
JD ALVORADA

03 0952 010

NEUSA APARECIDA 
PIOTO TB

RUA BENEDITO RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 8 IMPAR – 
JD ALVORADA

03 0952 011

NEUSA APARECIDA 
PIOTO TB

RUA BENEDITO RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 8 IMPAR – 
JD ALVORADA

03 0952 009

AMILTON ROBERTO 
ANDRADE TB

RUA BENEDITO RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 8 IMPAR – 
JD ALVORADA

03 0952 008

RENATA ADRIANA 
RODRIGUES TB

RUA BENEDITO RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 8 IMPAR – 
JD ALVORADA

03 0952 012
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EDVALDO DE 
OLIVEIRA TB RUA SERGIO MALHEIROS 

QD 11 IMPAR – JD OLIMPICO 03 0748 003

CLEIRE BARBOZA 
RAMOS TB RUA PEDRO ALVARES 

MANSERA – PQ JARAGUA 04 1279 005

 ADEMIR JOÃO DE 
LION TB ALAMEDA LAELIAS QD 1 – 

PQ VISTA ALEGRE 04 0621 003

CRISTIANE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

TB
RUA MIGUEL DEBIA QD 
3 PAR- POUSADA DA 
ESPERANÇA I

04 3482 032

SERGIO TOGASHI TB RUA GUILHERME TELLI QD 
6 PAR – JD MARIA CELIA 04 1428 002

ADELIA APARECIDA 
VITTI FELÃO TB

RUA WALDIR JOSE DA 
CUNHA QD 7 PAR – VILA 
INDUSTRIAL

05 0833 011

SUELI APARECIDA 
AZEVEDO DAL 
MEDICO

QR RUA TAMANDARE Nº 6-68 – 
VL INDEPENDENCIA 05 0526 019

VALDEMIRO 
HENRIQUE MARIANO TB

AV ANTONIO FORTUNATO 
QD 3 IMPAR – POUSADA DA 
ESPERANÇA I

04 3479 002

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO      N°/SÉRIE
   49757/17 MAYARA CURIMBABA – ME   25519/E-1 
  49765/17 MAYARA CURIMBABA – ME   25518/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO      N°/SÉRIE

  50049/17 STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS 
EIRELI   41139/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PRODUTOS: 
PROCESSO INTERESSADO      N°/SÉRIE

  50049/17 STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS 
EIRELI   001563/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO      N°/SÉRIE

  50049/17 STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS 
EIRELI    2073/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO      N°/SÉRIE
  47388/17 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- HOSPITAL DE BASE    40811/C-1 

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO          N°/SÉRIE
  44080/17 AMANDA KARINA MARQUES DA SILVA – ME    000606/F-1
  37406/17 RESIDENCIAL GERIÁTRICO BEM ESTAR MAIS LTDA – ME      21907/E-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO        N°/SÉRIE
  12855/17 MOREIRA & MARCOLINO LTDA – ME   000393/F-1
  13210/17 MOREIRA & MARCOLINO LTDA – ME   000391/F-1
  13214/17 MOREIRA & MARCOLINO LTDA – ME   000392/F-1
  44083/17 AMANDA KARINA MARQUES DA SILVA – ME   000605/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO          N°/SÉRIE
  10626/17 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA – ME    001516/F-1

CANCELAMENTO  DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO          N°/SÉRIE
  10626/17 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA – ME      4419/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS        N°/SÉRIE
  21979/17 JULIETA PINTO BUENO BAURU – ME  40   000748/F-1
  21985/17 JULIETA PINTO BUENO BAURU – ME  30   000888/F-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
PROCESSO 61857/16
INTERESSADO ANTONIO MARCOS PINTO COELHO JUNIOR
ATIVIDADE ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
REQUERENTE ANTONIO MARCOS PINTO COELHO JUNIOR
CPF 014.755.026-21
CRM/SP 172.159

AUTORIZAÇÃO VS – RETINÓIDE 04/2017

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, MARIO RAMOS DE PAULA 
E SILVA, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ 
CADASTRADO/AUTORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO 
SISTÊMICO DA LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:
PROCESSO 3876/16
RAZÃO SOCIAL ERA DROGARIA LTDA - ME
NOME FANTASIA DROGARIA TOTAL
ENDEREÇO AV. RODRIGUES ALVES, 7-84
CNPJ 10.968.383/0001-40
RESPONSÁVEL
TÉCNICO CLÉLIA MARIA PEGORER PERES

CPF/SP 082.520.668-52
CRF/SP 19853

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NOTIFICADA 
DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.212/17 QUE APLICOU A 
PENALIDADE DE MULTA MORATÓRIA, SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 
Nº 5301, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 4453, OU SEJA, A ENTREGA EM ATRASO DE 
360 (TREZENTOS E SESSENTA) COMPRIMIDOS DE METILFENIDATO 36MG DA MARCA 
CONCERTA, NO VALOR DE R$ 584,02 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS 
CENTAVOS), QUE SERÁ COMPENSADA, SE POSSÍVEL, DOS VALORES FUTUROS DEVIDOS 
A EMPRESA. NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR 
DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO 
DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR DEVIDO SERÁ INSCRITO EM DÍVIDA 
ATIVA PARA FUTURA EXECUÇÃO FISCAL.

BAURU, 31 DE AGOSTO DE 2.017.

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.499/14 - PROCESSO Nº 46.181/14 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO 
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU-SP - 
OBJETO: As partes resolvem acrescer 12 (doze) meses ao prazo de vigência do contrato, alterando, por 
conseguinte o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato original, o qual passa a ter a seguinte redação: “2.1. 
O prazo de vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” Considerando a 
prorrogação definida na Cláusula Primeira do presente aditivo, será acrescido ao valor original do contrato 
R$ 678.900,00, (seiscentos e setenta e oito mil e novecentos reais) passando de 1.902.377,61 (um milhão, 
novecentos e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) para R$ 2.581.277,61 
(dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta sete reais e sessenta e um centavos) o 
valor total do contrato, razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter 
a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento descrito na 
Cláusula Primeira, o valor total de R$ 2.581.277,61 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos 
e setenta sete reais e sessenta e um centavos), que será suportado pela dotação orçamentária do Município, 
da Secretaria Municipal de Saúde.” ASSINATURA: 30/08/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018)
(Dia 05/09, terça-feira, às 14 horas no NAPEM)

1. Considerando o DECRETO Nº 13.402, DE 16 DE MAIO DE 2.017.  Nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2.016-2.018, 
2. Considerando o DECRETO Nº 13.401, DE 16 DE MAIO DE 2.017 que Designa a Diretoria Executiva 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.016-2.018. 

CONVOCAMOS os nomeados do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018), para Reunião extraordinária DIA 05/09/2017, às 14 horas, 
no Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida 
Duque de Caxias nº, 11-38, Centro, na cidade de Bauru/SP (Telefone: (14) 32277362). 
Pauta: 
Retificação do Regimento:  leitura, análise, atualização e redação do Regimento do Conselho do FUNDEB. 
As ausências devem ser justificadas com a secretária adriana.minozzi@gmail.com
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AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/17 – PROCESSO Nº 22.865/17 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO DE FRUTAS E 
LEGUMES LTDA – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 40.836 DZ 
DE OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO A, COM ENTREGA PONTO A PONTO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADO NO ANEXO I, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessadas: 
Secretarias da Educação, Bem Estar Social e Saúde, cujas especificações estão indicadas nos Anexos I e IV 
do Edital nº 187/17, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada 
ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A

IT
QTDE 
EST. 

ANUAL
UN ESPECIFICAÇÕES MINIMAS MARCA VALOR UNIT. 

(R$) + FRETE

01 40.836 DZ
OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: 
Demais especificações conforme Anexos I e 
IV do Edital 187/17

MIYAKUBO R$ 5,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 134/17 – ASSINATURA: 28/08/17 – 
VALIDADE: 27/08/18. Bauru, 04/09/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 239/17 - Processo n.º 28.790/17 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 163/17 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE por Contrato. Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE 432 KG DE FERMENTO, 4.688 FR DE VINAGRE, 20.000 FR DE ÓLEO DE GIRASSOL 
E 6.000 KG DE MARGARINA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I – Interessada: 
Secretaria da Educação, Saúde, Sebes e Depto de Água e Esgoto. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório que o julgamento e a classificação foi devidamente Adjudicado em 29/08/17 pelo pregoeiro e 
Homologado em 29/08/17 pelo Prefeito Municipal da seguinte forma:
LOTE 01 – FERMENTO – PARTCIPAÇÃO EXCLUSIVA – GABEE FOODS COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI – EPP

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: Demais 
especificações estão indicadas nos Anexo I do edital nº 
239/17.

432 
KG APTI R$ 20,00 R$ 

8.640,00

LOTE 02 – VINAGRE – PARTCIPAÇÃO EXCLUSIVA – GABEE FOODS COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI – EPP

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01 VINAGRE DE MAÇÃ: Demais especificações estão 
indicadas nos Anexo I do edital nº 239/17.

4.688 
FR BELMONT R$ 3,50 R$ 

16.408,00
LOTE 03 – ÓLEO – COTA PRINCIPAL – NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01 ÓLEO DE GIRASSOL: Demais especificações estão 
indicadas nos Anexo I do edital nº 239/17.

18.000 
FR SUAVIT R$ 5,27 R$ 

94.860,00
LOTE 04 – ÓLEO – COTA RESERVADA – NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01 ÓLEO DE GIRASSOL: Demais especificações estão 
indicadas nos Anexo I do edital nº 239/17.

2.000 
FR SINHÁ R$ 6,10 R$ 

12.200,00
LOTE 05 – MARGARINA – COTA PRINCIPAL – NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01
MARGARINA OU CREME VEGETAL: Demais 
especificações estão indicadas nos Anexo I do edital nº 
239/17.

5.400 
KG BECEL R$ 

14,45
R$ 

78.030,00

LOTE 06 – MARGARINA – COTA RESERVADA – NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

IT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA VALOR 
KG

VALOR 
TOTAL

01
MARGARINA OU CREME VEGETAL: Demais 
especificações estão indicadas nos Anexo I do edital nº 
239/17.

600 
KG BECEL R$ 14,45 R$ 

8.670,00

Bauru, 04/09/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 402/2017 - PROCESSO Nº 52.200/2015 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E 
SUPRIMENTOS LTDA - ME – Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Emdurb, 
cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo Administrativo nº 52.200/2015, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo.
LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE ENVELOPES – COTA PRINCIPAL.

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 33.938 UND.

ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 
229, GRAMATURA 75 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES  

SCRITY R$ 0,24

02 11.625 UND.

ENVELOPE OFICIO, BRANCO, 
COM VISOR PARA DESTINATARIO 
CENTRAL, 114 X 229, GRAMATURA 
75 (COM O ESCRITO “PODER 
JUDICIARIO”; COM O BRASAO 
DO ESTADO DE SAO PAULO E 
ESCRITO “SAO PAULO” EMBAIXO 
DO BRASAO), IMPRESSAO EM 4 X 0 
CORES.                   

SCRITY R$ 0,30

03 14.625 UND.

ENVELOPE SACO 34 KRAFT OURO 
240 X 340, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES.           

SCRITY R$ 0,34

04 15.375 UND.

ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 
340, GRAMATURA 90 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES.  

SCRITY R$ 0,50

05 15.188 UND.

ENVELOPE SACO KRAFT OURO 
185 X 248, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES. 

SCRITY R$ 0,36

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2017 – ASSINATURA: 
25/08/2017 – VALIDADE: 24/08/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 403/2017 - PROCESSO Nº 52.200/2015 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME – 
Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Emdurb, cujas especificações estão indicadas 
nos anexos I e IV do Processo Administrativo nº 52.200/2015, mediante emissão de Notas de Empenho e 
conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo.
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE ENVELOPES – COTA RESERVADA.

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 11.312 UND.

ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 
229, GRAMATURA 75 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES  

PERFIL R$ 0,25

02 3.875 UND.

ENVELOPE OFICIO, BRANCO, 
COM VISOR PARA DESTINATARIO 
CENTRAL, 114 X 229, GRAMATURA 
75 (COM O ESCRITO “PODER 
JUDICIARIO”; COM O BRASAO 
DO ESTADO DE SAO PAULO E 
ESCRITO “SAO PAULO” EMBAIXO 
DO BRASAO), IMPRESSAO EM 4 X 0 
CORES.                   

PERFIL R$ 0,38

03 4.875 UND.

ENVELOPE SACO 34 KRAFT OURO 
240 X 340, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES.            
 

PERFIL R$ 0,65

04 5.125 UND.

ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 
340, GRAMATURA 90 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES.  

PERFIL R$ 0,60

05 5.062 UND.

ENVELOPE SACO KRAFT OURO 
185 X 248, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES. 

PERFIL R$ 0,55

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2017 – ASSINATURA: 
25/08/2017 – VALIDADE: 24/08/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 409/2017 - PROCESSO Nº 17.620/2015 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DAMARIS RODRIGUES INDÚTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - ME – Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo 
de Bombeiros, Funprev e DAE, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo nº 17.620/2015, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo.
LOTE 03 – LÂMINAS, DIVERSOS TIPOS DE LÁPIS E LAPISEIRA – LOTE EXCLUSIVO.   

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNIT.

01 496 PÇ LÂMINA P/ ESTILETE GRANDE (LARGO). De 
primeira qualidade. Jocar 0,27

02 652 PÇ LÂMINA P/ ESTILETE PEQUENO (ESTREITO). 
De primeira qualidade. Jocar 0,17

03 1107 UND LÁPIS BORRACHA. De primeira qualidade. Labra 0,34

04 5348 Caixa
LÁPIS DE COR GRANDE, C/12 UN., ATÓXICO 
DE MADEIRA 100% REFLORESTADA. De 
primeira qualidade.  

Labra 2,30

05 35845 UND

LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 
100% REFLORESTADA (MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), 
APONTADO. De primeira qualidade.  

Labra 0,22
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06 855 UND
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 0,5, CORPO 
PLÁSTICO RESISTENTE E PONTA DE AÇO. 
De primeira qualidade.

Jocar 3,69

07 845 UND
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 0,7, CORPO 
PLÁSTICO E PONTA DE AÇO. De primeira 
qualidade.

Jocar 3,71

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2017 – ASSINATURA: 
25/08/2017 – VALIDADE: 24/08/2018.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Edital nº 257/17 – Processo nº 29.012/17 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 175/17 – Do Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE: 675 (SEISCENTAS E SETENTA E CINCO) 
TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C E 2.150 (DUAS MIL, CENTO E CINQUENTA) 
TONELADAS DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE 
ASFALTO AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, SENDO 600 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C PARA A SECRETARIA 
DE OBRAS E 75 TONELADAS PARA O DAE E 2.000 TONELADAS DE CIMENTO ASFÁLTICO 
CAP 50/70 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 150 TONELADAS PARA O DAE – Interessados: 
Secretaria de Obras e DAE. Data do Recebimento das propostas: até às 8h do dia 21/09/17. Abertura da 
Sessão: dia 21/09/17 às 8h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 21/09/17 às 10h30. Informações e 
edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy 
– 2º andar, sala 10 – CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 
3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através 
do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 687116, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 04/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 307/17 – Processo nº 40.598/17. 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 214/17 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
(REGISTRO DO MAIOR DESCONTO/MENOR MAJORAÇÃO) - Objeto:AQUISIÇÃO DA 
QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE: 430.000 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL) LITROS DE 
GASOLINA COMUM, 705.000 (SETECENTOS E CINCO MIL) LITROS DE ETANOL HIDRATADO, 
1.800.000 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL) LITROS DE DIESEL COMUM E 926.000 
(NOVECENTOS E VINTE SEIS MIL) LITROS DE DIESEL S-10. Interessados: Todas as Secretarias 
Municipais, Gabinete, 12º Grupamento de Bombeiros, DAE E EMDURB. Data do Recebimento 
das propostas: até às 08h30 do dia 21/09/17. Abertura da Sessão: 21/09/17 às 08h30. INÍCIO DA 
DISPUTA DE PREÇOS: 21/09/17 às 14h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 
687235, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 04/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 29.879/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 201/2017 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 
600 (seiscentas) unidades de tinta para tecido vermelha. Aberto no dia: 28/08/2017 às 9h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 30/08/2017 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
Saúde de Bauru em 30/08/2017, à empresa abaixo:
BECO BAURU COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI - EPP
Item 01  – Unidades contendo, no mínimo, 37 ml de tinta para tecido vermelha, á R$ 1,75 unitário, Marca: 
GATO PRETO;
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 04/09/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 29.879/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 201/2017 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto Aquisição estimada anual de 600 
(seiscentas) unidades de tinta para tecido vermelha. Fica convocada a empresa relacionada, através de seu 
representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco 
(05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
BECO BAURU COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI – EPP 
Bauru, 04/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – 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 diversos 
materiais hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, 
atendimento especializado e de urgência e emergência. – PROCESSO  49.966/16 – PE 11/17 – RP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
M. MAGALHÃES – PRODUTOS HOSPITALARES - ME
LOTE 02
Item 02 – Rolos de Fita para eletrocardiógrafo (ECG) termosensível  medindo 48x16x30 tipo fax modelo 
Cardiocop, á R$ 3,08 unitário, Marca: Tecnoprint;

Item 03 – Pacote com 1.000 folhas de Papel para (ECG) (tipo formulário contínuo A4 milimetrado), para 
EP – 3, á R$ 86,80 unitário, Marca: Tecnoprint;
LOTE 04
Item 06 – Papel termossensivel para monitor fetal cardiotoco ctg bistos bt 300 130mmx20mm - pacotes 
com no minimo 166 folhas, á R$ 19,32 unitário, Marca: Tecnoprint ;
POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - ME
LOTE 03
Item 04 - Fórmula fixadora de pronto uso, acompanhada de seu respectivo reforçador. Embalagem para 
preparação de 38 litros, á R$ 261,28 unitário, Marca: DPC BRASIL;
Item 05 - Fórmula reveladora de pronto uso, acompanhada de seu respectivo reforçador. Embalagem para 
preparação de trinta e oito litros, á R$ 373,40 unitário, Marca: DPC BRASIL.
Bauru, 04/09/2017 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE aquisição 
estimada anual de 27 (vinte e sete) unidades de caneta de alta rotação. – PROCESSO  62.818/16 – PE 
47/17 – RP 486/16 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DENTFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCO LTDA - EPP
Item 01  – Caneta de alta rotação em alumínio anodizado, com rotação de até 400.000rpm, á R$ 311,96 
unitário, Marca: DENTFLEX/ IMPACT 3S PB com rolamento cerâmico;
Item 02  – Caneta de alta rotação em alumínio anodizado, com rotação de no mínimo 450.000rpm, 
cabeça com diâmetro reduzido, á R$ 311,96 unitário, Marca: DENTFLEX/ FUTURA 2 1S com rolamento 
cerâmico;
Bauru, 04/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE aquisição 
estimada anual de 60 (sessenta) baterias de 48 amperes, 60 (sessenta) baterias de 60 ampéres, 60 (sessenta) 
baterias de 90 amperes, 60 (sessenta) bateiras de 100 amperes; 60 (sessenta) baterias automotivas de 150 
amperes. – PROCESSO  69.866/16 – PE 35/17 – RP 177/17 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
Item 01 e 06 - Unidade bateria automotiva 45/48 amperes com terminais, à R$ 246,00 unitário. Marca: 
CRAL CL 50 FD.
Item 02 e 07- Unidade bateria automotiva 60 amperes com terminais, à R$ 267,00 unitário. Marca: CRAL 
CL 60 VD.
Item 03 e 08- Unidade bateria automotiva 90 amperes com terminais, à R$ 450,00 unitário. Marca: CRAL 
CL 90 VD.
Item 04 e 09- Unidade bateria automotiva 100 amperes com terminais, à R$ 475,00 unitário. Marca: 
CRAL CL 100 HEF.
Item 05 e 10- Unidade bateria automotiva 150 amperes com terminais, à R$ 682,00 unitário. Marca: 
CRAL CL 150 HD.
Bauru, 04/09/2017 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE aquisição 
estimada anual de 200 (duzentos) unidades de tablet, 20 (vinte) unidades de roteador wireless, 13 (treze) 
notebook e 100 (cem) unidades de Nobreak 700VA. – PROCESSO  10.785/17 – PE 76/17 – RP 
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA – EPP
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL 
Item 01 – Unidade tablet de com processador quad-core com clock mínimo de 1,2 GHz, memória Mínimo 
de 1 GB (um gigabyte), à R$ 790,00 unitário. Marca: MULTILASER / MLX3 – 10A;
DELTACHIP COMERCIAL LTDA – ME
LOTE 03 – LOTE EXCLUSIVO
Item 03 – Roteador Wireless Gigabit Dual Band, à R$ 336,00 unitário. Marca: TP – LINK ARCHER C2 
AC750;
DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
LOTE 02 - COTA RESERVADA
Item 02 – Unidade tablet de com processador quad-core com clock mínimo de 1,2 GHz, memória Mínimo 
de 1 GB (um gigabyte), à R$ 830,00 unitário. Marca: MULTILASER / MLX3 (NB137);
ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA – ME
LOTE 06 – LOTE EXCLUSIVO
Item 06 – No Break 700 VA, à R$ 299,50 unitário. Marca: RAGTECH/EASY WAY 700VA
LOTES 04 E 05 - CANCELADOS
Bauru, 04/09/2017 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE aquisição 
estimada anual aquisição estimada anual de gêneros alimentícios e laticínios. – PROCESSO  08.564/17 
– PE 40/17 – RP 
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP
Item 1 – Pacotes contendo 05 kg de arroz agulhinha polido tipo 1 longo fino, a R$ 13,00 unitário. Marca: 
Extra Fino;
Item 2 –  Pacote contendo 1kg de feijão carioquinha, limpo,  maquinados, tipo I, isento de sujidades e 
materiais estranhos; a R$ 6,23 unitário. Marca: Nori;
Item 3 –  Pacotes contendo 500 gramas de macarrão espaguete ou parafuso; a R$ 2,55 unitário. Marca: 
Da Roz;
Item 4 –  Unidade de extrato de tomate concentrado pacote com no mínimo 340 gr.; a R$ 2,29 unitário. 
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Marca: Quero;
Item 5 –    Unidade de atum sólido em óleo comestível, lata de no mínimo 170gr.; a R$ 5,91 unitário. 
Marca: 88;
Item 6 –  Unidade de milho verde em conserva, embalagem de no mínimo 200gr; a R$ 1,95 unitário. 
Marca: Stela Doro;
Item 7 –  Embalagem contendo 1 litro de leite UHT/UAT; desnatado; a R$ 3,20 unitário. Marca: Matilat;
Bauru, 04/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL para Aquisição 
estimada anual de: 20 (vinte) Aparelhos de DVD, 20 (vinte) Televisores, 30 (trinta) Refrigeradores, 10 
(dez) frigobares, 10(dez) microsystem, 10 (dez) lavadora de roupa tanquinho e (10) dez lavadora de roupas 
– PROCESSO  10.783/17 – PE 75/17 – RP 
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
LOTE 02
Item 03 - REFRIGERADOR MIN. 330 LITROS E MAX. DE 350LTSSISTEMA FROST FREE, á R$ 1.599,83 
unitário, Marca: CONSUL/CRB39;
Item 04 - Refrigerador compacto (frigobar) capacidade mínima de 80L e máxima 122L, á R$ 810,00 
unitário, Marca: CONSUL/CRC08;
LOTE 03
Item 05 - Micro System com as seguintes características mínimas: potência 150W RMS, á R$ 649,70 
unitário, Marca: PHILCO/MSP215BT;
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
LOTE 04
Item 06 - Lavadora de roupa tipo tanquinho para roupas sensíveis, normais e pesadas, capacidade mínima 
7 kg de roupa, á R$ 382,00 unitário, Marca: KIN/SERENA
Item 07 - Lavadora de roupas com as seguintes características mínimas: Capacidade (kg de roupas) 9 a 
12 kg, á R$ 1.221,92 unitário, Marca:CONSUL/CWE09
LOTE 01 - FRACASSADO
Bauru, 04/09/2017 -compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL para aquisição 
estimada anual de 10 (dez) aspiradores cirúrgicos móveis, 30 (trinta) cadeiras de rodas, 60 
(sessenta) papagaios em aço inoxidável, 40 (quarenta) lanternas clínicas, 40 (quarenta) otoscópios de 
diagnósticos, 15 (quinze) oxímetros de pulso portátil, 10 (dez) oximetros de pulso portátil de mesa, 40 
(quarenta) reanimadores pulmonares manuais (ambú) para o Município– PROCESSO  55.001/2016 
– PE 324/2016 – RP 
 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRUZEL COMERCIAL LTDA – EPP
LOTE 03
Item 3 – Papagaio: Inoxidável, capacidade de l litro, a R$ 65,65 unitário. Marca: Fortinox/ Modelo: 
46050;
PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
LOTE 04
Item 4 – Lanterna Clínica: Lanterna compacta, construida em aluminio, a R$ 45,00 unitário. Marca: 
Mikatos;
Item 5 – Otoscópio de Diagnóstico 2,5 V de iluminação Halógena direta, contendo cabeça com janela 
giratória e cabo, 01 jogo  de espéculos reusáveis em diferentes calibres; cabo de pilhas para 2 pilhas 
alcalinas, 01 lâmpada sobressalente. Embalado em estojo reforçado, a R$ 305,00 unitário. Marca: 
Mikatos;
LOTE 05
Item 6 – Oxímetro de pulso portátil, leve e fácil de manusear, ideal para monitoração de paciente adulto, 
pediátrico e neonatal em qualquer ambiente ou situação: no hospital, durante o transporte em uma 
ambulância, a R$ 2.539,96 unitário. Marca: General meditech/ G1B;
Item 7 – Oxímetro de pulso portátil de mesa, leve e fácil de manusear, ideal para monitoração de paciente 
adulto, pediátrico e neonatal em qualquer ambiente ou situação: no hospital, a R$ 2.539,96 unitário. 
Marca: Hi Tecnologies/ Milli;
LOTE 01 – CANCELADO
LOTES 02 E 06 - FRACASSADOS
Bauru, 04/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Processo: 36.467/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 154/2017 
- Objeto: aquisição estimada anual de: 30 (trinta) poltronas reclináveis para acompanhante, 30 (trinta) 
poltronas hospitalares, reclináveis e 04 (quatro) sofás de 03 (três) lugares - Proponentes num total de 
13 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 01/09/2017 - Contratadas:
ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP (RP 410/2017)
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP (RP 412/2017) 
Bauru, 04/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

Portarias da Presidência:

Portaria nº 101/2017-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  Nº 095/2016-DAE, de 15/03/2016, que designou o servidor Sr. 
Dione Henrique Benício, matrícula 102651, portador do RG nº 44.547.274-1-SP-SSP, para exercer a função de 
confiança de Chefe da Seção de Manutenção de Redes, a partir do dia 01 de abril de 2017.
Bauru, 20 de agosto de 2017.

Portaria nº 119/2017-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  Nº 279/2015-DAE, de 16/09/2015, que designou o servidor Sr. 
Manoel Roberto Videlis Caetano, matrícula 101.962, portador do RG nº 9.656.464-SP-SSP, para exercer a função 
de confiança de Chefe da Seção de Extensão de Redes, a partir do dia 01 de abril de 2017.
Bauru, 28 de março de 2017.

Portaria nº 130/2017-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. Alvaro Lazaro Pinheiro, matrícula 100.298, Encanador, portador do RG. Nº 
19.200.462-SSP/SP, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção de Extensão de Redes, a partir desta 
data, de acordo com o Artigo 6º, Inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos 
os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 10 de abril de 2017.

Portaria nº 155/2017-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. Elton Rafael Alves de Oliveira, matrícula 103.028, Assistente Administrativo, 
portador do RG. Nº 47140651X -SSP/SP, para exercer a função de confiança de Diretor do Serviço de Controle 
de Perdas, com efeitos retroativos a partir de 03 de maio de 2017, de acordo com o Artigo 7º, Inciso II, da Lei 
Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 05 de maio de 2017.

Portaria nº 316/2017-DAE:
ALTERANDO a Portaria nº 309/2013-DAE, de 26/07/2013, que NOMEOU A COMISSÃO DE 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL-CDF, EXCLUINDO a Sra. SIMONE STOCO SCARABOTTO 
CURY, R.G. 106202923-SSP-SP,  e NOMEANDO a Sra. ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, RG. 
43420202-2-SSP-SP, como membro titular, representando a Divisão Administrativa, para compor a referida 
Comissão, nos termos do artigo 27, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 6366 de 17 de junho de 2013, a partir do dia 
01 de setembro de 2017.
Bauru, 14 de agosto de 2017.

Comunicado de Falecimento de servidor do DAE:
Comunicamos o falecimento do servidor Sr. Hermes José Emídio, matrícula 102784,  RG 16829548-SSPSP, 
cargo efetivo de Motorista, em 31/08/2017.
Bauru, 04/09/2017.

VALE-COMPRA:
Em cumprimento da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue relação 
dos valores referentes aos Vales-Compras, fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no 
mês de Setembro de 2017:
Servidores Ativos:   734  R$  287.911,26
Pensão Alimentícia     01  R$         392,00 
Legionários     13  R$      3.179,52
Estagiário      02  R$         522,66
TOTAL      R$  292.005,44
Bauru, 04 de setembro de 2017.

CONCURSO PÚBLICO PARA 
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

Sr. Eric-Édir Fabris, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público 
para o cargo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL Edital nº 06/2015-DAE, realizado 
através do Processo nº 6.669/2014-DAE, homologado em 04/09/2015, por mais 02 (dois) anos a contar de 
03/09/2017, de acordo com o ítem 04 do capítulo XI -Das Disposições Finais do Edital nº 06/2015-DAE.

Bauru, 01 de setembro de 2017
ERIC-ÉDIR FABRIS

PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CHAMAMENTO ANUAL DE CREDENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL – DAE
Comunicamos aos interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru está promovendo o 
Chamamento Anual para o Certificado de Registro Cadastral (CRC), conforme art. 34, §1º da Lei nº 8666/93, 
para o  cadastramento de novos fornecedores de produtos, serviços e obras, bem como a atualização dos 
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Certificados de Registros Cadastrais já existentes, inclusive para microempresas (ME), empresas de pequeno 
porte (EPP), empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e microempreendedor individual 
interessados em participar das licitações diferenciadas no modo exclusiva e/ou com cota reservada, com 
vistas à participação em futuras licitações.

Informações:
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6182 ou (14) 3235-6148. Maiores informações no 
site www.daebauru.sp.gov.br. 

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 2429/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 057/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de frutas, verduras, legumes e ovos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 04/09/2017 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
-COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 15:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 150 KG

ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; 
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO 
MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA.
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,51

02 300 KG

ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

03 8250 KG

BANANA NANICA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,80

04 7500 KG

LARANJA PÊRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,06

05 150 KG

LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00

06 4200 KG

MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

07 112,5 KG

MAMÃO FORMOSA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00

08 112,5 KG

MANGA PALMER, 18 FRUTOS; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00

09 30 KG

MARACUJÁ AZEDO, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,50

10 1500 KG

MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA, MÉDIA; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 1,72

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

11 450 KG

MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

12 60 KG

MORANGO, COMUM; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 19,50

13 750 KG

TANGERINA PONCAM, TIPO B (11/12 DÚZIAS); 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,70

14 75 KG

UVA ITÁLIA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,90

15 75 KG

UVA NIAGARA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,08

Valor Total do Lote: R$ 70.935,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 22:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 450 KG

ABÓBORA MORANGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

02 1440 KG

ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

03 600 KG

ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

04 2250 KG

ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A; ISENTA 
DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

05 1350 KG

BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A; ISENTA 
DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

06 975 KG

BERINJELA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

07 450 KG

BETERRABA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,20
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

08 2100 KG

CHUCHU, EXTRA, TIPO AA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,70

09 2100 KG

CENOURA, EXTRA, TIPO AA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,94

10 7,5 KG

GENGIBRE; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 8,88

11 187,5 KG

JILÓ REDONDO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

12 1500 KG

MANDIOCA AMARELA, MÉDIA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

13 450 KG

MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,00

14 750 KG

PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE, 
KG, EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

15 30 KG

PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,88

16 30 KG

PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,10

17 75 KG

PIMENTÃO VERDE; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,00

18 75 KG

PIMENTÃO VERMELHO; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,00

19 300 KG

QUIABO LISO, EXTRA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,30

20 2100 KG

TOMATE MADURO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,95

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

21 1950 KG

TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,95

22 375 KG

VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,98

Valor Total do Lote: R$ 56.955,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 03 – Itens nº 01 ao 23:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 1500 KG

ACELGA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,20

02 187,5 KG

AGRIÃO, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

03 900 KG

ALFACE AMERICANA, EXTRA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,40

04 2700 KG

ALFACE CRESPA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,45

05 1200 KG

ALFACE LISA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

06 27 KG

ALHO PORO, ESPECIAL; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

07 900 KG

ALMEIRÃO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

08 150 KG

BRÓCOLIS, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,98

09 195 KG

CEBOLINHA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,00

10 525 KG

CHICÓRIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,27
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

11 9 KG

COENTRO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 13,18

12 1200 KG

COUVE, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

13 225 KG

COUVE FLOR, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,00

14 112,5 KG

ESPINAFRE, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 6,50

15 9 KG

HORTELÃ; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 16,13

16 9 KG

MANJERICÃO; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 16,45

17 9 KG

NABO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,80

18 108 KG

RABANETE, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

19 1650 KG

REPOLHO LISO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 1,70

20 262,5 KG

REPOLHO ROXO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

21 1275 KG

RÚCULA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO 
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

22 195 KG

SALSA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO 
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,67

23 18 KG

SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 6,948

Valor Total do Lote: R$ 43.166,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 04 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 300 KG

ALHO TIPO 7; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 22,22

02 2850 KG

BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

03 2520 KG

CEBOLA COMUM; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,01

04 2160 KG

OVO; DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO 
MINIMO 60 GRAMAS POR UND; ISENTO DE SUJIDADES, 
FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE 
VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 
A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91. PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,88

Valor Total do Lote: R$ 31.917,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

COTA RESERVADA:
Lote nº 05 – Itens nº 01 ao 15:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 50 KG

ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,51

02 100 KG

ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

03 2750 KG

BANANA NANICA, MÉDIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,80

04 2500 KG

LARANJA PÊRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,06

05 50 KG

LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00

06 1400 KG

MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

07 37,5 KG

MAMÃO FORMOSA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00

08 37,5 KG

MANGA PALMER, 18 FRUTOS; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

09 10 KG

MARACUJÁ AZEDO, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,50

10 500 KG

MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA, MÉDIA; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 1,72

11 150 KG

MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

12 20 KG

MORANGO, COMUM; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 19,50

13 250 KG

TANGERINA PONCAM, TIPO B (11/12 DÚZIAS); 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,70

14 25 KG

UVA ITÁLIA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,90

15 25 KG

UVA NIAGARA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,08

Valor Total do Lote: R$ 23.645,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 06 – Itens nº 01 ao 22:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 150 KG

ABÓBORA MORANGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

02 480 KG

ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

03 200 KG

ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

04 750 KG

ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A; ISENTA 
DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

05 450 KG

BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A; ISENTA 
DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

06 325 KG

BERINJELA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

07 150 KG

BETERRABA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,20

08 700 KG

CHUCHU, EXTRA, TIPO AA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,70

09 700 KG

CENOURA, EXTRA, TIPO AA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,94

10 2,5 KG

GENGIBRE; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 8,88

11 62,5 KG

JILÓ REDONDO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

12 500 KG

MANDIOCA AMARELA, MÉDIA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,00

13 150 KG

MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,00

14 250 KG

PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE, 
KG, EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

15 10 KG

PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,88

16 10 KG

PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,10

17 25 KG

PIMENTÃO VERDE; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,00

18 25 KG

PIMENTÃO VERMELHO; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

19 100 KG

QUIABO LISO, EXTRA, TIPO A; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,30

20 700 KG

TOMATE MADURO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,95

21 650 KG

TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,95

22 125 KG

VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A; 
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E 
UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,98

Valor Total do Lote: R$ 18.985,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 07 – Itens nº 01 ao 23:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 500 KG

ACELGA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,20

02 62,5 KG

AGRIÃO, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 5,00

03 300 KG

ALFACE AMERICANA, EXTRA; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,40

04 900 KG

ALFACE CRESPA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,45

05 400 KG

ALFACE LISA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

06 9 KG

ALHO PORO, ESPECIAL; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

07 300 KG

ALMEIRÃO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,20

08 50 KG

BRÓCOLIS, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,98

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

09 65 KG

CEBOLINHA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 9,00

10 175 KG

CHICÓRIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,27

11 3 KG

COENTRO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 13,18

12 400 KG

COUVE, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

13 75 KG

COUVE FLOR, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,00

14 37,5 KG

ESPINAFRE, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 6,50

15 3 KG

HORTELÃ; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 16,13

16 3 KG

MANJERICÃO; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 16,45

17 3 KG

NABO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,80

18 36 KG

RABANETE, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

19 550 KG

REPOLHO LISO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 1,70

20 87,5 KG

REPOLHO ROXO, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,50

21 425 KG

RÚCULA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO 
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50



115DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 05 DE SETEMBRO DE 2.017

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

22 65 KG

SALSA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO 
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 7,67

23 6 KG

SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA; ISENTO DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 6,948

Valor Total do Lote: R$ 14.388,67
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

Lote nº 08 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 100 KG

ALHO TIPO 7; ISENTO DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 22,22

02 950 KG

BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL; ISENTA DE 
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 
EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E 
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 2,50

03 840 KG

CEBOLA COMUM; ISENTA DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA 
ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 3,01

04 720 Dúzia

OVO; DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO 
MINIMO 60 GRAMAS POR UND; ISENTO DE SUJIDADES, 
FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS; ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MINIMO DE 
VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO; 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 
A RIISPOA/MA,RES.01 DE 05/07/91. PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
Procedência: CEAGESP-BAURU

R$ 4,88

Valor Total do Lote: R$ 10.639,00
1-ª Classificada: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP

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

Contrato nº 060/2017-DAE
Processo Administrativo nº 2391/2017-DAE
Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, caput da Lei Federal 8666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Empresa Brasileira Brasileira de Correios e Telégrafos
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais e telemáticos, conforme 
especificações previstas no contrato EBCT 9912301883
Assinatura: 31/07/2017
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 1684, no valor de R$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).
Valor do Contrato: R$300.000,00 (Trezentos mil reais).

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
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

Em cumprimento à emenda n° 45 de 22/09/1999 à Lei Municipal, vem publicar os valores referentes aos 
vales compras fornecidos pela EMDURB no mês SETEMBRO de 2017.

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionário 801 R$ 328.410,00

Menor Aprendiz 38 R$ 10.386,92
Total 839 R$ 338.796,92

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES
PRESIDENTE - EMDURB

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os 
recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas 
no período de 16/08/2017 a 31/08/2017: 

DEFERIDOS
    027877/2017    027885/2017

INDEFERIDOS
    027779/2017    027811/2017    027830/2017    027857/2017
    027858/2017    027868/2017    027888/2017    027889/2017
    027890/2017    027891/2017    027893/2017    027894/2017
    027895/2017    027896/2017    027897/2017    027898/2017
    027899/2017    027900/2017    027901/2017    027903/2017
    027904/2017    027905/2017    027906/2017    027907/2017
    027908/2017    027909/2017    027910/2017    027911/2017
    027912/2017    027915/2017    027916/2017    027917/2017
    027918/2017    027921/2017    027923/2017    027924/2017
    027926/2017    027928/2017    027930/2017    027931/2017
    027932/2017    027933/2017    027935/2017    027936/2017
    027937/2017    027938/2017    027939/2017    027941/2017

Bauru, 04 de setembro de 2017
Presidente 1ª JARI

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram DEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, nos termos do art. 281 do Código de 
Trânsito Brasileiro, a Saber: 

    647991/2017    648010/2017    648052/2017    648053/2017
    648238/2017    648240/2017    648454/2017    648455/2017
    648468/2017    648592/2017    648594/2017    648630/2017
    648678/2017    648687/2017    648696/2017    648876/2017
    648991/2017    648992/2017    648993/2017    648996/2017
    649004/2017    649038/2017

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 
Bauru, 04 de setembro de 2017
GTTM

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram INDEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, nos termos do art. 281 do Código de 
Trânsito Brasileiro, a Saber: 

    648011/2017    648232/2017    648235/2017    648237/2017
    648248/2017    648249/2017    648250/2017    648256/2017
    648258/2017    648260/2017    648261/2017    648263/2017
    648264/2017    648267/2017    648268/2017    648269/2017
    648270/2017    648271/2017    648276/2017    648278/2017
    648283/2017    648286/2017    648287/2017    648288/2017
    648296/2017    648297/2017    648305/2017    648310/2017
    648317/2017    648318/2017    648319/2017    648451/2017
    648452/2017    648456/2017    648460/2017    648463/2017
    648464/2017    648465/2017    648466/2017    648473/2017
    648475/2017    648477/2017    648479/2017    648480/2017
    648482/2017    648485/2017    648486/2017    648487/2017
    648488/2017    648490/2017    648492/2017    648493/2017
    648494/2017    648495/2017    648496/2017    648498/2017
    648503/2017    648505/2017    648507/2017    648508/2017
    648509/2017    648510/2017    648512/2017    648576/2017
    648577/2017    648578/2017    648581/2017    648585/2017
    648586/2017    648587/2017    648589/2017    648590/2017
    648596/2017    648599/2017    648601/2017    648602/2017
    648610/2017    648613/2017    648617/2017    648619/2017
    648620/2017    648636/2017    648641/2017    648643/2017
    648654/2017    648661/2017    648672/2017    648680/2017
    648708/2017    648710/2017    648712/2017    648715/2017
    648716/2017    648717/2017    648718/2017    648720/2017
    648722/2017    648723/2017    648731/2017    648732/2017
    648741/2017    648745/2017    648747/2017    648748/2017
    648749/2017    648750/2017    648752/2017    648756/2017
    648758/2017    648760/2017    648763/2017    648772/2017
    648787/2017    648792/2017    648794/2017    648797/2017
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    648799/2017    648803/2017    648804/2017    648809/2017
    648810/2017    648811/2017    648812/2017    648817/2017
    648823/2017    648840/2017    648841/2017    648844/2017
    648848/2017    648850/2017    648854/2017    648855/2017
    648856/2017    648859/2017    648861/2017    648862/2017
    648865/2017    648866/2017    648867/2017    648868/2017
    648869/2017    648873/2017    648874/2017    648875/2017
    648877/2017    648880/2017    648882/2017    648883/2017
    648886/2017    648888/2017    648889/2017    648893/2017
    648895/2017    648896/2017    648897/2017    648898/2017
    648899/2017    648902/2017    648903/2017    648904/2017
    648905/2017    648986/2017    648987/2017    648988/2017
    648989/2017    648994/2017    648995/2017    648997/2017
    648998/2017    649005/2017    649008/2017    649011/2017
    649012/2017    649015/2017    649016/2017    649017/2017
    649018/2017    649020/2017    649021/2017    649022/2017
    649024/2017    649025/2017    649030/2017    649031/2017
    649033/2017    649036/2017    649037/2017    649039/2017
    649040/2017    649041/2017    649042/2017    649043/2017
    649047/2017    649048/2017    649049/2017    649050/2017
    649051/2017    649053/2017    649056/2017    649058/2017
    649062/2017    649208/2017    649219/2017    649222/2017
    649223/2017    649225/2017    649227/2017    649228/2017
    649230/2017    649231/2017    649233/2017    649237/2017
    649240/2017    649242/2017    649249/2017    649253/2017
    649361/2017

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 
Bauru, 04 de setembro de 2017
GTTM

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as autuações objetos  das 
Defesas Prévias, abaixo descriminadas, foram convertidas em ADVERTÊNCIA pela Autoridade de  
Trânsito, nos termos do art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber: 

    648229/2017    648230/2017    648231/2017    648233/2017
    648234/2017    648236/2017    648241/2017    648244/2017
    648245/2017    648246/2017    648247/2017    648251/2017
    648252/2017    648253/2017    648254/2017    648257/2017
    648259/2017    648262/2017    648265/2017    648266/2017
    648272/2017    648273/2017    648450/2017    648457/2017
    648458/2017    648459/2017    648461/2017    648462/2017
    648470/2017    648472/2017    648474/2017    648476/2017
    648478/2017    648481/2017    648606/2017    648607/2017
    648608/2017    648609/2017    648611/2017    648612/2017
    648614/2017    648615/2017    648616/2017    648618/2017
    648621/2017    648622/2017    648623/2017    648624/2017
    648625/2017    648626/2017    648627/2017    648628/2017
    648629/2017    648631/2017    648633/2017    648634/2017
    648635/2017    648637/2017    648639/2017    648640/2017
    648642/2017    648645/2017    648647/2017    648648/2017
    648649/2017    648650/2017    648656/2017    648734/2017
    648735/2017    648736/2017    648737/2017    648740/2017
    648746/2017    648751/2017    648753/2017    648754/2017
    648761/2017    648762/2017    648764/2017    648765/2017
    648767/2017    648768/2017    648769/2017    648770/2017
    648771/2017    648774/2017    648775/2017    648778/2017
    648780/2017    648784/2017    648785/2017    648786/2017
    648788/2017    648789/2017    648790/2017    648791/2017
    648798/2017    648802/2017    648838/2017    648872/2017
    648878/2017    648881/2017    648884/2017    648887/2017
    648890/2017    648891/2017    648892/2017    648894/2017
    648900/2017    648901/2017    648906/2017    648999/2017
    649000/2017    649001/2017    649002/2017    649003/2017
    649006/2017    649007/2017    649010/2017    649013/2017
    649014/2017    649019/2017    649023/2017    649026/2017
    649027/2017    649028/2017    649029/2017    649034/2017
    649035/2017    649044/2017    649045/2017    649046/2017
    649052/2017    649055/2017    649057/2017    649059/2017
    649060/2017    649061/2017    649188/2017    649189/2017
    649200/2017    649207/2017    649218/2017    649220/2017
    649221/2017    649226/2017    649229/2017    649232/2017
    649234/2017    649235/2017    649236/2017    649238/2017
    649239/2017    649241/2017    649243/2017    649245/2017
    649246/2017    649248/2017    649251/2017    649252/2017
    649254/2017    649356/2017    649359/2017    649362/2017
    649364/2017    649366/2017    649370/2017    649371/2017
    649372/2017    649375/2017    649381/2017    649382/2017
    649383/2017    649384/2017    649387/2017    649389/2017
    649392/2017    649393/2017    649394/2017    649395/2017

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 

Bauru, 04 de setembro de 2017
GTTM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/17
Processo nº 5714/17 – Pregão Presencial nº 010/17.
Contratante: EMDURB – Contratado: NORIO MOMOI – EPP..
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, conforme especificação abaixo 
descrita:

Item Qte Un. Descrição Marca

Valor
Unitário

MENSAL
por

veículo

Valor
 Unitário 
ANUAL

 por
veículo

Valor
Total

ANUAL

único 36 un.

Sistema de 
rastreamento de 
veículos, com 
oferecimento mínimo 
de acompanhamento, 
relatório e gráfico 
de velocidade; RPM 
alto; motor ocioso; 
acompanhamento de 
itinerário; frenagem 
brusca; temperatura.

Suntech
ST350 R$ 26,50 R$ 318,00 R$ 11.448,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da emissão da ordem de serviço.
Assinatura: 23/08/2017
Bauru, 05 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 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 Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037 Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 

17h.

Atendimento da Divisão Previdenciária
- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios -  Atendimento presencial: Segunda à Sexta 

das 08h às 12h.
- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios -  Atendimento telefônico: Segunda à Sexta 

das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Seção de Perícia Médica e Serviço Social: Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

 www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
3223- 7901 / 3223-6433

EMAILS
Presidência

-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br
Controladoria Interna

-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria

-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

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

os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar 
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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 residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADO
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa 

procura, continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador 
com impressora na recepção para impressão do mesmo.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora da Divisão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2.868, do(a) Sr(a). LUIS GUILHERME SILVA 
RODRIGUES, portador(a) do CPF 408.775.478-23, classificado(a) em 2º lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de ADMINISTRAÇÃO, 
em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: A Diretora da Divisão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, resolve 
convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ADMINISTRAÇÃO, na Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, o(a) Sr(a) VITOR HUGO NICIOLI, 
portador(a) do CPF 417.680.758-08, classificado(a) em 3º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento 
de estagiário na área de ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao Centro de 
Integração Empresa – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-
220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência.
Bauru, 04 de setembro de 2017.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

Concessão de Auxílio-doença:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Antonio Eduardo Cruz 13.719 06/09/2017 15 20/09/2017
Claudia Cristina Marques dos Santos 27.588 29/08/2017 90 26/11/2017
Claudia Regina de Melo Grilo                                                 30.832 29/08/2017 45 12/10/2017
Edilson da Costa Oliveira 23.280 27/08/2017 180 22/02/2017
Flavia dos Santos Costa Martins 33.075 31/08/2017 30 29/09/2017
Francisco Rocha Junior 31.003 29/08/2017 60 27/10/2017
Hermes José Emídio 102784 02/09/2017 60 31/10/2017
Holmes Rodolfo Martins 32.749 21/08/2017 120 18/12/2017
Manoel Luis Diegoli 30.147 22/08/2017 30 20/09/2017
Marilene Aparecida Duarte Lemes 22.704 22/08/2017 45 05/10/2017
Nivaldo Augusto 30.948 15/08/2017 30 13/09/2017
Pedro Luis Soares 24.068 18/08/2017 15 01/09/2017
Rosana Maria Alvares 32.748 28/08/2017 30 26/09/2017
Sidnei Fermino 102.517 22/08/2017 15 05/09/2017
Simone Lima da Silva Palmeira 32.392 02/09/2017 30 01/10/2017
Sueli Aparecida Doro 32.523 24/08/2017 15 07/09/2017

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação 
de auxílio-doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão 
do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Antonio Eduardo Cruz Gabinete 21/09/2017
Claudia Cristina Marques dos Santos Secretaria de Educação 27/11/2017
Flavia dos Santos Costa Martins Secretaria de Educação 30/09/2017
Francisco Rocha Junior SEMMA 28/10/2017
Manoel Luis Diegoli Secretaria de Educação 21/09/2017
Marilene Aparecida Duarte Lemes Secretaria de Educação 06/10/2017
Pedro Luis Soares Secretaria de Saúde 02/09/2017
Rosana Maria Alvares Secretaria de Educação 27/09/2017
Sidnei Fermino DAE 06/09/2017
Simone Lima da Silva Palmeira Secretaria de Educação 02/10/2017
Sueli Aparecida Doro Secretaria de Educação 08/09/2017

Concessão de Salário Maternidade:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Suelen Andrade Rodrigues da Luz 32.771 28/08/2017 120 25/12/2017

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA Nº 300/2017
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 17 de outubro de 2016, a(o) Sr.(a) Lucia da 
Silva Nova, portador(a) do RG nº. 20.060.121-0 SSP/SP e CPF/MF nº. 793.212.168-04, em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). José Carlos Teixeira, portador(a) do RG nº. 24.192.820-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 
039.796.978-35, no cargo de Ajudante Geral, matrícula funcional nº. 9.660, servidor(a) inativo(a) do(a) 
Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 3909/2016, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 115 e 116 
inciso II da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006.  
Bauru, 04 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 301/2017
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 07 de agosto de 2017, a(o) Sr.(a) Aparecida Semina 
Lopes, portador(a) do RG nº. 14.806.032-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 001.888.538-12, em decorrência do óbito 
do(a) Sr(a). Nelson Colaço, portador(a) do RG nº. 4.293.978 SSP/SP e CPF/MF nº. 137.204.598-88, no 
cargo de Ajudante Geral, matrícula funcional nº. 8.636, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de 
Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 2831/2017, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 
4830/2002 e 5397/2006.  
Bauru, 04 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 302/2017
APOSENTAR por invalidez, a partir de 04 de setembro de 2017 a(o) Sr(a). Solange Aparecida Bispo, 
portador(a) do RG nº 22.876.614-X SSP/SP e CPF/MF nº 212.860.338-29, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – Servente de Limpeza, matrícula funcional nº 22.963, padrão C-17, proventos integrais 
conforme procedimento administrativo nº 1843/2015, uma vez atendidas às condições estabelecidas no 
artigo 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5567/2008.
Bauru, 04 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 303/2017
APOSENTAR voluntariamente, a partir de 04 de setembro de 2017 a(o) Sr(a). Arlindo Liberato dos Santos, 
portador(a) do RG nº 12.328.767-4 SSP/SP e CPF/MF nº 015.135.178-30, servidor(a) do(a) Departamento 
de Água e Esgoto, cargo efetivo de Ajudante de Obras, matrícula funcional nº 101.431, padrão B-C17, 
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1091/2017, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 04 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 304/2017
APOSENTAR por invalidez, a partir de 04 de setembro de 2017  a(o) Sr(a). Cristiane Aparecida Orni, 
portador(a) do RG nº 22.011.436-5 SSP/SP e CPF/MF nº 190.861.048-43, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, 
Jovens, Adultos e Idosos, matrícula funcional nº 31.055, padrão C-1, com proventos proporcionais 
conforme procedimento administrativo nº 2314/2015, uma vez atendidas às condições estabelecidas no 
artigo 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5567/2008.
Bauru, 04 de setembro de 2017.

COMUNICADO

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Aparecido Lopes da Silva, portador do RG nº 11.760.744-7 SSP/SP 
e CPF/MF nº 882.171.208-25, matrícula nº 7.907, aposentado FUNPREV-PMB, ocorrido em 29/08/2017.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 01/2017
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 64/2017 e, ainda, por determinação do Senhor 
Presidente da FUNPREV, Donizete do Carmo dos Santos, 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 na modalidade “Provas”, regido de acordo com 
as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de 
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNICO 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, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
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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 Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Peterson de Santis Silva; Marcos Antônio Bonifácio; Eduardo Jannone da Silva; Elizabeth Mattiazzo 
Cardia; Andrea Belli Floriano; Antônio Guidinho Marcos; Allan Rodrigo Sassaki Sato; e sob a coordenação 
de Joceli Aparecida Machado de Oliveira; Mariana Félix Bueno Belone; Sandra Marquezi Pirola Bezerra; 
Tamiris Carolina Cardoso e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 64/2017 obedecidas as normas deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 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 disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vagas(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo 
II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 de novembro de 2017.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s)
Escolaridade/

Pré-
Requisito

Vencimentos¹ Benefícios²
Jornada 
Básica de 
Trabalho3

Valor 
Inscrição

Técnico em  
Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 

TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.658,16

Vale 
Alimentação 

+ Vale 
Transporte

40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência “C1” da Grade Salarial dos Técnicos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da 
FUNPREV (Lei Municipal nº 6.006/10, alterada pela Lei Municipal nº 6.807/16).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 392,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.907/17) + 
Vale Transporte (Lei Municipal nº 4.214/97, Lei Municipal nº 5.524/07 e Decreto Municipal nº 12.449/14)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio, devendo estes ser emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente – MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 

(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de setembro de 2017 até às 20h do dia 06 (seis) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Gestão Administrativa 
e Serviços – TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 06 de outubro de 2017, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
 2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 
2.5, na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação 
de sua inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos 
indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.
br após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
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as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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,expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para 
as inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 2017.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança, e do documento de identificação oficial 
com foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 19 (dezenove) de 
setembro a 23 (vinte e três) de novembro e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 24 (vinte e quatro) 
de novembro de 2017.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança, e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail: rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2017. A candidata deverá informar seu 
nome completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo 
que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 

da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. 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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de setembro a 06 (seis) de outubro de 
2017.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
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Bauru em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) a 22 (vinte e 
dois) de setembro de 2017, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 28 (vinte e oito) de setembro de 2017. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Gestão 
Administrativa 

e Serviços – 
TÉCNICO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa

08

Matemática 08

Informática 07

Legislação 07

Atualidades 05

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços – TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2017, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de novembro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e 
horário constantes do 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 da 
Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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 nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
fabricada em material transparente, documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.
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CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que constará 
os dados do candidato.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado.
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 

acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. 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.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Presidente da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
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m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) 
dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes 
próprios distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal 
vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas 
a, b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda 
dos direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará 
disponível na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, 
no endereço indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento 
dos prazos neles assinalados.
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 064/2017.

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO
Auxiliar na organização e no controle administrativo da Seção/Divisão. Prestar serviços de atendimento 
ao público. Realizar procedimentos administrativos da Seção/Divisão. Elaborar ofícios, memorandos, 
despachos, relatórios, documentos diversos, etc. Imprimir e fotocopiar documentos. Realizar trabalhos 
de digitação. Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos/processos. Controlar a entrada, saída, 
localização e arquivamento de documentos/processos. Criar e organizar arquivos eletrônicos. Realizar, 
organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados. Realizar controle de agendamentos, 
escalas e demais documentos diversos. Solicitar materiais necessários a Seção/Divisão. Atender ao 
telefone e ao público interno e externo. Encaminhar pessoas aos locais solicitados. Receber e enviar 
informações por correio eletrônico. Elaborar minutas de convênios e contratos. Elaborar objetos nos 
processos de compras de consumo ou contratação de serviços. Elaborar manuais pertinentes à área de 
atuação. Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada Seção/Divisão, visando orientar e facilitar a 
obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos superiores. Participar de estudos e projetos a 
serem elaborados e desenvolvidos na Fundação. Desenvolver e preparar expedientes administrativos que 
se fizerem necessários, dando suporte às atividades da Fundação. Receber, analisar e instruir pedidos de 
benefícios previdenciários e os que venham a existir, nos termos da legislação vigente. Requerer junto 
aos órgãos de lotação dos segurados informações necessárias à concessão de benefícios previdenciários. 
Prestar todas as informações solicitadas pelos segurados e dependentes referente a documentação 
necessária para protocolo dos pedidos referentes aos benefícios do plano de previdência social. 
Operacionalizar o sistema de Compensação Previdenciária (COMPREV). Operacionalizar o sistema 
Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária. Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Auxiliar no controle de credenciamento de Instituições Financeiras. 
Auxiliar no envio e recebimento, físico e/ou digital, de relatórios bancários e de investimentos. Entregar 
e retirar in loco documentos nas agências bancárias. Controlar e registrar a frequência/afastamentos dos 
servidores (abono, férias, licenças, etc.). Verificar documentos de acordo com as normas da FUNPREV. 
Realizar cadastramento e atualizações de usuários e serviços. Confeccionar organogramas, fluxogramas 
e cronogramas. Registrar produtividade da Seção/Divisão a qual pertencer. Elaborar estatísticas. Realizar 
e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que trabalha. Colaborar no planejamento 
de ações do Seção/Divisão. Propor alternativas de mudanças e melhorias de processos e controles. 
Realizar pesquisa/levantamento de dados. Agendar reuniões e, posteriormente, elaborar atas. Fornecer 
informações referentes à área administrativa da Seção/Divisão. Atender reclamações e procurar 

solucioná-las. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e 
essenciais ao cargo de técnico.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Arquivos
1.1 Arquivos físicos ativos
1.2 Arquivos físicos inativos
1.3 Arquivos eletrônicos
1.4 Controle e gestão de arquivos
2. Materiais de apoio às atividades administrativas
2.1 Gestão de consumo
2.2 Acuracidade do controle
3. Gestão do conhecimento
3.1 Manuais (elaboração, controle de versões e atualizações)
3.2 Procedimentos de trabalho (elaboração, controle de versões e atualizações)
4. Hierarquia
4.1 Cadeia de comando
4.2 Princípio de autoridade
4.3 Principio de unidade de comando
5. Comunicação interna e externa
5.1 Comunicação verbal e não verbal
5.2 Meios de comunicação (físicos e digitais)
5.3 Clareza nas informações
6. Estudos e projetos
6.1 Planejamento das ações
6.2 Elaboração/Apresentação de propostas (de estudos e projetos)
7. Levantamento de situações
7.1 Formas de coletas de dados (questionário; entrevista; observação pessoal)
7.2 Organização dos dados coletados
7.3 Análise estatística de dados
7.4 Interpretação e divulgação das análises
8. Informática
8.1 Cuidados com dados digitais
8.2 Softwares
8.3 Sistemas dedicados
9. Melhorias de processos
9.1 Melhoria contínua
9.2 Inovação e criatividade
10. Correspondência comercial
10.1 Ofícios
10.2 Memorandos
10.3 Relatórios
10.4 Minutas de contrato
11. Relação com clientes 
11.1 Regras de atendimento ao público
11.2 Qualidade no atendimento ao público 
11.3 Procedimentos para recepção ao público
11.4 Atendimento telefônico
12. Registros da Seção de Pessoal
12.1 Controle e Registro da seção de pessoal (Férias; Abonos; e Licenças)
12.2 Produtividade do setor
12.3 Acuracidade no controle
13. Representações Gráficas
13.1 Organograma
13.2 Fluxograma
13.3 Cronograma
14. Ética no ambiente de trabalho
14.1 Conduta profissional 
14.2 Relacionamento interpessoal
15. Conflitos
15.1 Características do conflito (saudável ou prejudicial, funcional ou disfuncional)
15.2 Gestão do conflito
15.3 Ética e sua relação com a gestão de conflitos (padrão de conduta)

LÍNGUA PORTUGUESA
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A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de compreensão e interpretação, observadas a norma culta da nova ortografia da Língua, em 
especial ao conhecimento dos Gêneros Textuais, concordâncias verbais e nominais, conhecimento das 
classes de palavras, sintaxe, uso dos verbos, pontuação e vocabulário.
Programa:
1.Compreensão/ Interpretação de texto.
2. Gêneros Textuais
3. Emprego de Vocabulário.
4. Compreensão dos diferentes gêneros textuais e suas características.
5. Uso dos porquês.
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
7. Uso do verbo.
8. Compreensão das pessoas e tempos Verbais.
9. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
10. Concordância nominal e verbal.
11. Crase.
12. Período Simples e Período Composto.
13. Figuras de Linguagem.
14. Pontuação.

MATEMÁTICA
1. Números reais: representações, comparações e cálculos.
2. Cálculos algébricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, valor numérico de um 
polinômio.
3. Equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações lineares do primeiro grau.
4. Função como particular relação entre duas grandezas: função afim, função quadrática e função 
exponencial.
5. Progressões aritmética e geométrica.
6. Matrizes: conceito, aplicações e operações de adição, subtração e produto.
7. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, divisão proporcional, regra de três simples, 
porcentagem, juros simples e juros compostos.
8. Noções de estatística: população e amostra, variáveis qualitativas e quantitativas, frequências absoluta 
e relativa, tabelas de frequências, média aritmética simples e média aritmética ponderada.
9. Leitura, análise e interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação, gráficos de linhas, 
de barras, de setores e histogramas.
10. Noções de probabilidade: espaço amostral, evento, eventos mutuamente exclusivos, cálculo da 
probabilidade de um evento num espaço amostral equiprovável.
11. Princípio fundamental da contagem na análise combinatória.
12. Resolução de problemas utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

INFORMÁTICA
1. Conceitos e utilização do sistema operacional Microsoft Windows;
2. Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Word;
3. Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Excel;
4. Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Outlook;
5. Conceitos de Internet: navegadores, e-mail, ferramentas de busca e pesquisa.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput”; 6º, “caput”; 
37, “caput” e incisos I, II, III e IV).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (Artigos: 1º ao 4º).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
3. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV – (na íntegra).
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos: 1º ao 11; 16 e 17; 22 ao 27; 34 ao 37; 46 ao 48; 
89 ao 95).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 56 e 57; 69 ao 89; 174 ao 186).
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
6. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Bauru – (Artigos: 1º; 3º; 4º; 10 ao 16; 35; 40; 45 e 47).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
7. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (Artigos: 14, “caput” e incisos [exceto 
inciso XII]; 15; 19 ao 27; 41; 102 ao 105).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de 
jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre 
a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os 
cargos específicos da área de saúde e de educação (e alterações da Lei Municipal nº 6.423, de 17 de 
outubro de 2013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de 
outubro de 2.010) – (Ambas na íntegra).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
9. Lei Municipal nº 6.606, de 16 de dezembro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário – PCCS dos servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru (FUNPREV) – (na íntegra).
Disponívelem: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/lei_6006-2010_consolidada.pdf
 
ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de 
Janeiro de 2016, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, 
comunicação, esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, 
novas tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o 
número _________________no concurso público para o cargo de ______________________________
__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:______________. 
- 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: 
1.       paraplegia 
2.       paraparesia 
3.       monoplegia 
148. monoparesia 
149. tetraplegia  
150. tetraparesia 
151. triplegia 
152. triparesia 
153. hemiplegia 
154. hemiparesia 
155. ostomia 
156. amputação ou ausência de membro 
157. paralisia cerebral 
158. nanismo 
159. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
61. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
62. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
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63. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
64. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
65. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
97. comunicação 
98. cuidado pessoal 
99. habilidades sociais 
100. utilização dos recursos da comunidade 
101. saúde e segurança 
102. habilidades acadêmicas 
103. lazer 
104. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na 
___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no 
CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por 
intermédio deste REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada 
como Deficiente, para fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2017.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos

24/08/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru

05/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru

16/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru

19/09/2017 Abertura Inscrições

06/10/2017 Encerramento Inscrições

19 a 22/09/2017 Período para requerimento da isenção da taxa de inscrição

28/09/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de 
Isenção de Taxa de Inscrição

19/09 a 24/11/2017 Período para solicitar condição especial para lactante

19/09 a 06/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e 
vaga de deficiente

19/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para 
Condição Especial e Vaga de Deficiente

09/11/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 

14/11/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 

23/11/2017 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 

26/11/2017 Previsão da Realização Prova Objetiva 

28/11/2017 Previsão de Divulgação do Gabarito

19/12/2017 Previsão de Classificação Final

30/12/2017 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 24 de agosto de 2017.
 DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

PRESIDENTE - FUNPREV

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Diretoria
Em cumprimento à Emenda nº045 de 22/09/99, que determinou através do parágrafo único do Artigo 56 
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU a publicação da quantidade de vales-alimentação 
fornecidos, relacionamos abaixo os vales que a CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU forneceu aos seus 
beneficiários referente à SETEMBRO DE 2017:

Vale Compras:
Servidores - Efetivos      - 58 - R$     28.426,96
Servidores - Assessores      - 40 - R$     19.604,80
Mirins        - 02 - R$          653,50
Estagiários                  - 09 -  R$       2.940,75
Total    - 109 -  R$     51.626,01
Bauru, 4 de setembro de 2017.

Wilson B. Volpe     
D. Rec. Humanos

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
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