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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.494, DE 30 DE AGOSTO DE 2.017

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de remanejamento.

Ficha Unidade Orç. Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 305 02.06.01 03.122.0012.2035 3.3.90.36.00 01.000.0000
Recurso 792 02.16.01 99.999.8002.9999 9.9.99.99.00 01.000.0000 17.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 232.473,93 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta 
e três reais e noventa e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de anulação.

Ficha Unidade Orç. Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 94 02.03.02 12.365.0004.2008 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 98 02.03.02 12.365.0004.2008 3.3.90.39.00 05.000.0000 13.907,58
Crédito 97 02.03.02 12.365.0004.2008 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 95 02.03.02 12.365.0004.2008 3.3.90.33.00 01.000.0000 1.075,00
Crédito 136 02.03.03 12.361.0004.2008 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 140 02.03.03 12.361.0004.2008 3.3.90.39.00 05.000.0000 6.300,00
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 253 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.30.00 05.000.0000 4.744,00
Crédito 307 02.06.01 03.122.0012.2035 3.3.90.93.00 01.000.0000
Recurso 306 02.06.01 03.122.0012.2035 3.3.90.39.00 01.000.0000 6.447,35
Crédito 329 02.07.01 15.122.0013.2037 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 328 02.07.01 15.122.0013.2037 3.3.90.30.00 01.000.0000 200.000,00

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Ficha Unidade Orç. Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 462 02.09.03 08.244.0022.2054 3.1.90.11.00 02.000.0000
Recurso 693 02.00.00 1.7.2.2.99.06.00 02.500.0149 13.000,00

Art. 4º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 924.572,30 (novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e trinta centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de superávit financeiro.

Ficha Unidade Orç. Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 94 02.03.02 12.365.0004.2008 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 1.000,00
Crédito 105 02.03.02 12.365.0004.2008 4.4.90.52.00 05.000.0000

Recurso 05.200.0003 6.100,00
Crédito 136 02.03.03 12.361.0004.2008 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 6.000,00
Crédito 253 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0073 73.633,74
Crédito 253 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0098 7.102,87
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0008 25.751,02
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0054 5.150,43
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0088 8.277,72
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0099 46.896,57
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0102 14.819,44
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0106 44.952,26
Crédito 259 02.05.01 10.122.0009.2022 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0111 88.000,00
Crédito 264 02.05.01 10.122.0009.2022 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0011 37.062,01
Crédito 278 02.05.01 10.301.0010.2027 3.3.90.32.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0021 26.346,82
Crédito 278 02.05.01 10.301.0010.2027 3.3.90.32.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0104 7.200,00
Crédito 278 02.05.01 10.301.0010.2027 3.3.90.32.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0118 5.642,03
Crédito 286 02.05.01 10.301.0010.2031 3.3.50.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0055 52.687,39
Crédito 286 02.05.01 10.301.0010.2031 3.3.50.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0059 18.000,00
Crédito 286 02.05.01 10.301.0010.2031 3.3.50.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0070 334.450,00
Crédito 286 02.05.01 10.301.0010.2031 3.3.50.39.00 05.000.0000
Recurso 05.300.0106 35.500,00
Crédito 950 02.09.03 08.244.0021.2053 4.4.90.52.00 03.000.0000
Recurso 03.500.0006 80.000,00

Art. 5º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 30 de agosto de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.501, DE 11 DE SETEMBRO DE 2.017
Suplementa recursos do orçamento vigente do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU – 
DAE.

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 Nos termos da Lei Municipal nº 6.874, de 15 de dezembro de 2.016, fica aberto crédito 

especial  à dotação do orçamento vigente no total de R$ 570.000,00 (quinhentos e 
setenta mil reais).
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Ficha Categoria Função programática Valor Unidade Orçamentária
6 3.3.90.30.00 17.122.0041.2094 R$ 500.000,00 Unidade Administrativa
35 3.3.91.39.00 17.122.0041.2094 R$ 70.000,00 Unidade de Prod. E Reservação
Art. 2º As despesas com crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da 

seguinte alteração orçamentária:
I –  Superávit Financeiro do exercício anterior do Departamento de Água 

e Esgoto de Bauru - DAE, no valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e 
setenta mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 11 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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   91/17
P. 37.599/12 - Ap. 1.027/99 (capa)  Autoriza o Poder Executivo a alienar um imóvel de 
propriedade do Município de Bauru à KSB Administração de Imóveis Ltda.

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 alienar, na forma de investidura, à KSB 

Administração de Imóveis Ltda o imóvel de propriedade do Município de Bauru 
descrito e caracterizado na matrícula nº 88.261 do 2º Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Bauru, situado no loteamento Vila Aimorés, nesta cidade de Bauru/
SP, com área de 51,75 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer ao 
MUNICÍPIO DE BAURU e encontra-se devidamente caracterizado no desenho SP 
nº 6.308.

Art. 2º  Fica o imóvel descrito no artigo anterior desafetado da sua condição de bem público 
de uso comum do povo para a condição de “disponível”.

Art. 3º  O imóvel foi avaliado pela Secretaria Municipal de Planejamento no valor de R$ 
12.070,00 (doze mil e setenta reais) e será pago integralmente no ato da lavratura da 
escritura.

Art. 4º  Os custos referentes à escritura e seu registro serão suportados pelo adquirente.
Art. 5º  A presente alienação está devidamente embasada na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, em especial no art. 17, inciso I, letra “d”.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
12, setembro, 17

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso 
projeto de lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a alienar, sob forma de investidura, 
imóvel de sua propriedade à KSB Administração de Imóveis Ltda.
  Trata-se de área inaproveitável para o Poder Público ou para terceiros, pois possuiu 
a metragem de 51,75 metros quadrados, oriunda de sobra de anterior permuta com Sérgio Luis Fioravante, 
sócio proprietário da KSB Administração de Imóveis Ltda e que ficou de fora da permuta devido a ocupação 
pela antiga SPAIPA S/A – Indústria Brasileira de Bebidas, autal FOUNTAIN ÁGUA MINERAL S/A. Com 
a desocupação da área restou encravada essa parte do terreno, sendo de seu interesse a aquisição para a 
unificação com os lotes de sua propriedade e que são lindeiros à área pública.
  Os outros dois confrontantes da área manifestaram não ter interesse na aquisição da 
área conforme declaração expressa.
  Com a aprovação do projeto proposto, a Prefeitura Municipal dará um destino a essa 
sobra de área, trazendo receita ao erário.
  A escritura será lavrada pelo valor constante da avaliação realizada pela Divisão 
de Execução de Planos e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e custeada pelo adquirente 
juntamente com o registro.
  A alienação ora proposta encontra amparo legal na Lei Orgânica Municipal e na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
  Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   92/17
Edoc. nº 41.197/17      Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010; 
revoga os artigos 2º e 24 da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010; e revoga o art. 2º, seu 
parágrafo único e art. 24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que dispõem sobre os 
Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais. 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Altera o caput do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que 

passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho Interno de Política de Administração e 
Remuneração - CIPAR, em conformidade com o art. 39 da 
Constituição Federal, será composto por servidores municipais 
efetivos, sendo 04 (quatro) da Secretaria Municipal da 
Administração, 01 (um) da Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças, 02 (dois) da Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos, 02 (dois) da Secretaria Municipal de Saúde e 02 
(dois) da Secretaria Municipal da Educação, indicados pelos 
respectivos Secretários e regulamentado por Decreto.” (NR)

Art. 2º Revoga os artigos 2º e 24  da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, que 
passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º  REVOGADO.

  (...)
Art. 24 REVOGADO.” (NR)

Art. 3º Revoga o art. 2º, seu parágrafo único e o art. 24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.010, que passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º  REVOGADO.
Parágrafo único.  REVOGADO.

  (...)
Art. 24  REVOGADO.” (NR)

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
13, 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 alterar os três Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Bauru, criando 
um único Conselho Interno de Política e Administração de Remuneração - CIPAR.
  A alteração se faz necessária, tendo em vista que atualmente apenas o CIPAR da 
Secretaria Municipal da Administração está constituída e atuante.
  Os três Planos de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS possuem a mesma estrutura 
disciplinando diversamente as carreiras de acordo com as peculiaridades dos cargos, a exemplo das 
Secretarias Municipais da Educação e da Saúde.
  Assim, assegurando a participação de representantes dos três planos, o CIPAR único 
atuará na revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, 
na formação de estratégias e no controle de execução da política de administração e remuneração de todos 
os Servidores Municipais.
  Cumpre destacar que o projeto em questão não trará aumento de despesa de pessoal.
  Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 90 /2017

Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:

- Lei Federal nº 12.424 de 16 de junho de 2011 que altera a Lei nº 11.977, de julho de 2009, que dispõem 
sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV;
-  Que entre os eixos estruturantes dos princípios do Plano de Governo desta gestão, se configura a 
importância de cuidar das pessoas e da cidade, onde a Política Municipal de Habitação é contemplada;
- Que o trabalho social visa a promoção da participação social, melhoria das condições de vida, a efetivação 
dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção a partir de ações integradas entre 
as secretarias municipais possibilitando o desenvolvimento territorial;
- A portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014, Ministério das Cidades que aprova o manual de instruções do 
Trabalho social.

RESOLVE:
 Artigo 1º - Designar membros para compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO para análise e acompanhamento 
de chamamentos públicos relativos a ações de Trabalho Social nos empreendimentos e macroárea do 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Artigo 2º - Indicar os seguintes membros para compor esta comissão:
Vanessa Isabela dos Santos Ramos – Gabinete / Programa MCMV
Márcia Maria Cunha – Gabinete/ Programa MCMV
Luciana Dantas de Oliveira – Gabinete/ Programa MCMV
Regina Lourdes de Freitas – Gabinete/ Programa MCMV
Fabio da Costa Valério – Instrutor Artístico/ Sec. da Cultura
Maria Amélia Theodoro – Diretora de Divisão/ SEMEL
Rose Teixeira Gaido / Secretaria da Educação
 Erika Komono / SEBES
João Carlos Benício/ SAGRA
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Registra-se e cumpra-se
Bauru, 13 de setembro de 2017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU
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PORTARIA GP Nº 89/2017
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e 
Considerando a necessidade de melhoria nos procedimentos para posse e exercício dos servidores no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru;
Considerando o índice de absenteísmo no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru;
Considerando que o número de auxílio doença tem aumentado nos últimos anos;
Considerando a necessidade de se realizar um trabalho preventivo, bem como de recuperação, dos 
servidores públicos municipais afastados por motivo de auxílio-doença;
Considerando o Artigo 48 da Lei Municipal nº 6.871, de 08 de dezembro de 2016, que dispõe, com base 
no art. 37, II, da Constituição Federal, sobre normas gerais para a realização de concursos públicos na 
Administração Pública Municipal, alterada pela Lei Municipal nº 6.939, de 13 de julho de 2017. 

Art.48. No exame de saúde do candidato convocado para a investidura poderão 
ser consideradas, como inabilitadoras as condições físicas ou psíquicas que 
impeçam o exercício normal das funções do cargo ou emprego. 

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a Junta Multidisciplinar responsável em 
avaliar os procedimentos para os atos admissionais de posse e exercício no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Bauru e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.
I – Secretaria da Saúde:

	 Adélia Ferraz Daher Miranda – Médica – Matrícula 25934.
II – Secretaria da Administração:

	 Erica Tatiana Vieira Munhoz – Médica do Trabalho – Matrícula 33003;
	 Lislei Gigslaine de Oliveira Cerigatto – Médica do Trabalho – Matrícula 29840;
	 Maria Marília Carraro – Psicóloga – Matrícula 28748;
	 Simone Aparecida Fechio Francisco Vieira – Psicóloga – Matrícula 33231;
	 Sandra Marquezi Pirola Bezerra – Diretora do Departamento de Recursos Humanos – Matrícula 

33578.
III – Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru:

	 Mario Flavio Pezenatto Diniz – Médico Perito Previdenciário e do Trabalho – Matrícula 491;
	 Marcelo Souza Monteiro Fernandes – Médico Perito Previdenciário e do Trabalho – Matrícula 

492.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 12 de setembro de 2017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.443/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 58.959/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, fornecer ao CONTRATANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 
472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 6.656,21 – PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 318/16  – ASSINATURA: 01/09/17, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 8.444/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 58.965/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 3.867,98 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 01/09/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

CONTRATO Nº 8.445/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 58.966/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 
EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA 
E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 472/16. - 
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.800,68 – PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – ASSINATURA: 01/09/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 8.447/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-DOC Nº 58.957/17) - CONTRATANTE: 
Município de Bauru – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 
EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA 
E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 472/16. - 
PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 7.437,46 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/09/17, de acordo com o parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 8.448/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 55.749/17) - CONTRATANTE: 
Município de Bauru – CONTRATADA: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI 
- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
nº 472/16. - PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 228,47 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/09/17, de acordo com o parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 8.449/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 55.744/17) - CONTRATANTE: 
Município de Bauru – CONTRATADA: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI 
- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
nº 472/16 - PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 800,25 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/09/17, de acordo com o parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 8.450/17 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 55.746/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
EIRELI - ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
nº 472/16 - PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 242,74 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/09/17, de acordo com o parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

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

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/
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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.

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 Executivo, 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 
Ortodônticos; 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. 
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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. 

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimentos para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 
11.627/2011.

LOTE 65 - REQUERIMENTOS DEFERIDOS
1ª Concessão

MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO
15352 58.496/2017 17/08/2017 DEFERIDO
24216 58.366/2017 17/08/2017 DEFERIDO
28901 52.836/2017 26/07/2017 DEFERIDO
30331 50.396/2017 13/07/2017 DEFERIDO
30392 52.146/2017 24/07/2017 DEFERIDO
30579 46.204/2017 28/06/2017 DEFERIDO
30940 48.061/2017 05/07/2017 DEFERIDO
31014 55.416/2017 07/08/2017 DEFERIDO
31234 48.727/2017 20/07/2017 DEFERIDO
31251 51.264/2017 31/07/2017 DEFERIDO
31262 50.395/2017 27/07/2017 DEFERIDO
32058 53.897/2017 02/08/2017 DEFERIDO

2ª Concessão
MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO
23223 47.195/2017 03/07/2017 DEFERIDO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LOTE 65 - REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

Informamos que os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) que 
foram indeferidos serão encaminhados a cada servidor interessado. 
Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor que não 
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) poderá, justificadamente, 
apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.

MATR E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

20007 56.502/2017 INDEFERIDO
NÃO APRESENTOU 
TECNÓLOGO GRADUADO/
ENSINO SUPERIOR

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013
e Decreto 
11627/2011.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e 

Decreto Municipal nº 11.627/2.011.
REQUERIMENTOS DEFERIDOS - LOTE 39

MATR E-DOC RETROATIVO (NOVO CICLO)
24233 60673/17 03/09/2017
27511 61421/17 29/08/2017
27783 54781/17 03/08/2017
28247 55468/17 07/08/2017
29868 61247/17 28/08/2017
30443 61768/17 30/08/2017
32089 64116/17 11/09/2017

REQUERIMENTO(S)  INDEFERIDO(S)
MATR E-DOC MOTIVO

15286 52818/2017 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente 
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15 

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s)  servidor(s)  interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. 
Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor que não 
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional, (CDF) bem como, com os 
resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, apresentar pedido 
de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.
Salientamos que a CDF- Administração se encontra a disposição para os demais esclarecimentos pertinentes 
mediante o email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2900/2017: 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 2877, a PORTARIA N.º 2644/2017 que nomeou  o (a) Sr(a). SANDRA REINA LOPES, 
portador(a) do RG nº 25312436, classificação 68º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2901/2017: 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 2877, a PORTARIA N.º 2641/2017 que nomeou  o (a) Sr(a). LAURIZELI DA SILVA 
MAIA, portador(a) do RG nº 430295741, classificação 10º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

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 2902/2017: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2877 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) IVANIA MARIA DA SILVA ESPIRITO SANTO, portador(a) do RG 
nº 16658042, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 83º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 18/09/2017 ÀS 8h.

Observação: A nomeação referente a esse cargo vêm sendo realizada em virtude da desistência do 
candidato classificado em 68º ,solicitado em um pedido anterior à publicação do Decreto nº 13429 de 20 
de junho de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2903/2017: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2877 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, portador(a) do RG nº 448866092, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 16º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO, edital nº 03/2016  SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/09/2017 ÀS 9h.

Observação: A nomeação referente a esse cargo vêm sendo realizada em virtude da desistência do 
candidato classificado em 10º ,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).

PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, torna 
público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Estagiários nas áreas de: ENFERMAGEM, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, SERVIÇO 
SOCIAL, QUÍMICA, PSICOLOGIA ENGENHARIA CIVIL (Edital 01/2016) homologado em 
04/10/2016, por mais 01 (hum) ano, a contar de 05/10/2017.

Bauru, 14 de setembro de 2017.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N.º 326/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Habilitação de Organizações da Sociedade Civil – Programa Jovem Aprendiz
A Secretaria Municipal de Administração, através do seu Secretário David José Françoso, no uso de 
suas atribuições legais de acordo com o Decreto Municipal n.º 13.282/17, torna pública a abertura das 
inscrições e estabelece normas relativas ao Chamamento Público n.º 46/2017 às Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), inscritas no Cadastro Nacional da Aprendizagem, que tenham por objetivo a formação 
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técnico-profissional de adolescentes, com experiência em iniciativas embasadas na Lei n.º 10.097, de 19 
de dezembro de 2.000, regulamentada pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, e com as 
diretrizes curriculares estabelecidas na Portaria do Ministério do Trabalho (MTB) nº 1.005, de 02 de julho 
de 2013, a promover, por meio de Termo de Fomento o Programa Jovem Aprendiz.
Considerando a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n.º 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, que estabelece, entre outras disposições, o regime jurídico das parcerias celebradas 
entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 
de fomento ou em acordos de cooperação; e que define diretrizes para a política de fomento, de colaboração 
e de cooperação com Organizações da Sociedade Civil.
O município de Bauru contempla que a formação técnico-profissional deve ser constituída por atividades 
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às 
atividades desenvolvidas no município, proporcionando ao jovem aprendiz formação profissional básica.
E que essa formação deverá realizar-se em programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos 
sob orientação e responsabilidade de instituições formadoras legalmente qualificadas, que tenham por 
objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em se tratando de aprendizes na faixa dos 14 aos 18 anos.
Que as partes – Município de Bauru e Organização(ões) da Sociedade Civil – compartilham o objetivo 
de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de adolescentes, tendo como obrigações recíprocas:
I – a Organização da Sociedade Civil, simultaneamente ao desenvolvimento do Programa Jovem 
Aprendiz, assumir a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz.
II – o Município de Bauru assumir a obrigação de proporcionar ao jovem aprendiz a experiência prática 
da formação técnico-profissional metódica a que este será submetido.

RESOLVE:
1º - Anunciar a realização de Chamamento Público para a efetivação de parceria, através de Termo 
de Fomento, entre o Município de Bauru e as Organizações da Sociedade Civil (OSC), visando o 
encaminhamento de Jovens Aprendizes, com idade entre 14 e 18 anos, para a realização de atividades 
burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo e/
ou Rotinas Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: 
Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar) a título de aprendizagem, tendo em vista a formação 
técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no Município, proporcionando ao jovem 
aprendiz formação profissional básica.
2º - O programa de aprendizagem será organizado e desenvolvido sob orientação e responsabilidade de 
instituições formadoras legalmente qualificadas e instituídas, que estejam cadastradas junto ao Cadastro 
Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica, administrativa e instalações físicas em condições 
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, para o encaminhamento de jovens aprendizes 
que executarão atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar 
Administrativo/ Rotinas Administrativas); e atividades burocráticas de secretaria escolar (arco ocupacional: 
Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar), junto ao Município de Bauru, de acordo com o 
Programa Jovem Aprendiz, cumprindo as disposições contidas na Portaria MTE n.º 1.005/2013, visando 
assegurar ao adolescente formação técnico-profissional metódica, mediante atividades teóricas e práticas 
desenvolvidas na Organização da Sociedade Civil e no ambiente de trabalho, respectivamente. 
3º - Para participar deste Chamamento Público, as organizações inscritas deverão atender rigorosamente a 
todos os requisitos exigidos no presente edital.
4.º - Considerando a disposição contida na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei n.º 13.204/2015, 
artigo 24, § 2º, incisos I, apenas serão selecionadas as propostas apresentadas exclusivamente por 
concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida no município de Bauru. 

DO OBJETO
5.º - O presente Chamamento Público objetiva a seleção de propostas para celebração de parceria, através 
de Termo de Fomento, visando o encaminhamento de Jovens Aprendizes, com idade entre 14 e 18 anos, 
para a realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração – Curso: 
Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar 
(arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar) junto ao Município a título de 
aprendizagem.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.º - Tendo em vista a promoção da formação técnico-profissional, a(s) Organização(ões) da Sociedade 
Civil deverá(ao) ofertar programas constituídos por atividades teóricas e práticas, organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, 
proporcionando ao jovem aprendiz formação profissional básica.
7.º - É obrigatório que a Organização da Sociedade Civil, cumpra as disposições contidas na Portaria MTE 
n.º 1.005/2013, e que realize desenvolva atividades/cursos nas áreas de informática, rotinas administrativas 
e de atendimento, para atender ao arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo/
Rotinas Administrativas; e atividades/cursos nas áreas de inclusão digital, sistema e organização da 
educação escolar, secretaria escolar e atribuições diárias e de relações interpessoais, para atender ao arco 
ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar, entre outras atividades que possibilite 
o crescimento profissional dos jovens aprendizes.
8.º - As Organizações da Sociedade Civil habilitadas, que assinarem a parceria com o município, através de 
Termo de Fomento, assumirão a condição de empregadores, com todos os ônus dela decorrentes, assinando 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações 
gerais, a informação de que o contrato de trabalho decorre de parceria firmada com o Município de Bauru.
9.º - Os jovens aprendizes contratados pela Organização da Sociedade Civil e encaminhados a Prefeitura 
de Bauru, não guardam qualquer vinculo empregatício com o Município, inexistindo, também, qualquer 
responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela 
Organização da Sociedade Civil; que o município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela 
ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas 
pela Organização da Sociedade Civil, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais, 
conforme disposto no art. 42, inciso XX, da Lei n.º 13.019/2014.
10 - Ficarão a cargo do município de Bauru a supervisão, orientação e fiscalização das atividades práticas 
realizadas pelos jovens aprendizes efetivamente encaminhados.
11. - As Organizações da Sociedade Civil deverão substituir, mediante solicitação do setor competente, os 
jovens aprendizes que não se ajustarem a realização das atividades práticas desenvolvidas no ambiente de 

trabalho.
12. - As Organizações da Sociedade Civil poderão substituir os jovens aprendizes quando não se ajustarem 
às atividades teóricas, com aviso prévio de no mínimo 15 dias.
13. - Será nomeada, após o término deste Chamamento Público, através de portaria, uma Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, a quem incumbirá à supervisão das parcerias celebradas com as Organizações 
da Sociedade Civil.
14. - A sessão pública para habilitação das Organizações da Sociedade Civil proponentes acontecerá dia 17 
de outubro de 2017, iniciando-se às 9h, na Secretaria Municipal de Administração, 2.º andar, sito à Praça 
das Cerejeiras, n.º 1-59, Vila Noemy, na cidade de Bauru.

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
15. - A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração de parceria através da celebração 
do Termo de Fomento estará prevista nas Rubricas Orçamentárias 3.3.50.39.00 das Secretarias Municipais 
na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018.

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
16. - A Comissão de Seleção é o órgão colegiado da Administração Pública destinado a processar e julgar 
as propostas do Chamamento Público, composta por servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos e 
comissão do quadro de pessoal, que foram designados pela Portaria n.º 2465/2017 da Secretaria Municipal 
de Administração, publicada em 22 de julho de 2017, no Diário Oficial do Município de Bauru.
17. - A Comissão de Seleção processará e julgará as propostas apresentadas pelas proponentes para 
participação no Chamamento Público n.º 46/2017, no período mencionado no cronograma (Anexo 1). 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
18. - Para participar do presente Chamamento Público a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá 
apresentar todos os documentos citados nos itens de I a XXI desta claúsula, obedecendo aos prazos e 
horários estipulados no cronograma (Anexo 1).
I. Certidão de existência jurídica expedida por cartório de registro civil ou Ato Constitutivo registrado 
(estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores;
II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Organização da Sociedade 
Civil, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Nestes documentos deverão conter 
assinaturas dos representantes legais e do contador responsável;
III. Certidão de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da Organização 
da Sociedade Civil, a ser obtida no endereço eletrônico (www.receita.fazenda.gov.br), que comprove no 
mínimo, 01 (um) ano de existência;
IV. Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Dívida Ativa da União;
V. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede da Organização da Sociedade Civil, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual;
VI. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS);
VII. Certidão Negativa Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal;
VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
(CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço eletrônico (www.tst.jus.br/certidao);
IX. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, devidamente registrada em cartório e dentro de 
seu período de vigência;
X. Documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil funciona 
no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB);
XI. Certidão que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);
XII. Comprovante do Registro no Cadastro Nacional de Aprendizagem, consoante parágrafo segundo 
da Portaria MTE de n.º 1.005/2013.
XIII. Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) representante(s) 
legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui(em) poderes para representar ativa e 
passivamente a Organização da Sociedade Civil ou especificamente para assinar Termo de Fomento ou 
instrumentos congêneres;
XIV. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, com endereço, 
número e órgão expedidor da Cédula de Identidade (RG) e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles;
XV. Declaração constando experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto de fomento ou 
de natureza semelhante, conforme modelo (Anexo 2);
XVI. Declaração, sob penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Fomento com o 
poder público, conforme modelo (Anexo 3);
XVII. Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da Organização da 
Sociedade Civil, conforme modelo (Anexo 4);
XVIII. Declaração em que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações 
trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstas no plano de trabalho, 
em conformidade com a legislação, conforme modelo (Anexo 5).
XIX. Declaração acerca da contratação ou não de empresas pertencentes à parentes até 2º grau por 
afinidade de dirigentes da Organização da Sociedade Civil, ou de agentes políticos do Poder ou do Ministério 
Público, dirigente de Órgão ou Organização da Administração Pública da mesma esfera governamental ou 
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
XX. Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no Edital e que se responsabiliza 
pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção, 
bem como que atendem a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, e posteriores alterações, para 
celebração do termo de fomento, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de 
regência impeditivas da formalização aludida parceria.
XXI. Ofício de manifestação de interesse, conforme modelo (Anexo 6);
XXII. Plano de Trabalho para cada curso de interesse, de acordo com manifestação em ofício (Anexo 6), 
indicando as atividades que serão desenvolvidas com os jovens aprendizes para a capacitação profissional, 
conforme modelo (Anexo 7).
19. - Os documentos citados nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII deverão ser 
apresentados por processo de cópia autenticada. Caso o documento tenha sido emitido pela internet, só será 
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aceito se for original, se for cópia também deverá estar autenticada.
20. - Os documentos solicitados nos itens XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX deverão ser originais e com 
firma reconhecida em cartório.
21. - Os documentos solicitados nos itens XIV, XXI e XXII deverão ser originais e não precisam ser 
autenticados.
22. - Será excluída do presente Chamamento Público a Organização da Sociedade Civil que não atender as 
claúsulas 18, 19, 20 e 21 deste edital.

DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
23. - A documentação, constante na claúsula 18, itens de I a XXI, deverá ser entregue e protocolizada na 
sede da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, 2.º andar, Vila 
Noemy.
24. – Os documentos deverão ser entregues em dois envelopes distintos, conforme especificação abaixo:
I - Envelope 1 – deverão constar os documentos mencionados na claúsula 18, itens XXI e XXII.
II - Envelope 2 – deverão constar os documentos mencionados na claúsula 18, itens de I a XX.
25. - É obrigatório constar por fora dos envelopes os dados abaixo:

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º46/2017 - EDITAL Nº 326/2017
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

NOME DA PROPONENTE
ENVELOPE 1* (      )     ENVELOPE 2** (      ) 

* Assinalar esta opção se for o envelope constando os documentos mencionados nos itens XXI e 
XXII, da claúsula 18. 
** Assinalar esta opção se for o envelope constando os documentos mencionados nos itens de I a 
XX, da claúsula 18.

26. - As datas, prazos e horários para entrega documental constam no cronograma (Anexo 1).
DOS IMPEDIMENTOS

27 - Não poderá participar do presente Chamamento Público, a Organização da Sociedade Civil que:
I. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional;
II. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de Órgão ou 
Organização da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo 
de Fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau;
IV. Tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 05 (cinco) anos. Exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitado os débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.
V. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria 
ou contrato com Órgãos e Organizações da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para participar em Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato 
com Órgãos e Organizações de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a Administração Pública pelos 
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item C do item V.
VI. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
VII. Tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992.
VIII. Que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de 
regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado.

DA IMPUGNAÇÃO E QUESTIONAMENTOS
28. - A Organização da Sociedade Civil proponente poderá solicitar questionamentos complementares junto 
à Secretaria Municipal da Administração.
29. - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública de abertura dos envelopes entregues pela(s) 
proponente(s), qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente Chamamento Público.
30. - A petição será dirigida à autoridade subscritora do presente que decidirá no prazo de até 02 (dois) 
dia úteis, não sendo possível responder no prazo estabelecido, poderá determinar a suspensão do presente 
Chamamento Público.
31. - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização.
32. - Não serão reconhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

DO FORMATO DA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA
33. - O Jovem Aprendiz será capacitado no Arco Ocupacional (AO): Administração – Curso: Auxiliar 
Administrativo/Rotinas Administrativas, para atender as vagas existentes para esse curso, e no Auxiliar 
de Secretaria Escolar, para atender as vagas existentes para esse curso. E as Organizações da Sociedade 
Civil que forem habilitadas e vierem firmar participar com o Município oferecerão obrigatoriamente a 
Formação Técnica Geral (FTG) validados pelo MTE.
34. – A Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá atender a carga horária mínima de 80 horas/mensais, 
durante toda a vigência do Termo de Fomento, assim divididas:
I. Atividades realizadas na Prefeitura Municipal de Bauru (prática): deverão ser cumpridas 16 horas 
semanais, totalizando no mínimo 64 horas mensais.
II. Atividades realizadas na Organização (teórica): mínimo de 4 horas semanais presenciais, 
totalizando 16 horas mensais presenciais. 
35. – A Organização da Sociedade Civil que firmar parceria com o Município, deverá disponibilizar duas 

opões de dias (quintas e sextas-feiras) para a realização das atividades teóricas previstas na claúsula 33, 
item II. Permitindo desta forma que o Município defina qual o melhor dia para que cada jovem aprendiz 
a realize.
36. - As Organizações deverão indicar no Plano de Trabalho (Anexo 7) a carga horária referente às 
atividades teóricas e práticas que serão ofertadas aos jovens aprendizes, e incluir o conteúdo da Formação 
Técnica Geral (FTG) do Arco Ocupacional e dos temas transversais previstos nas Portarias MTE 1.005/13 
e 1.003/08.

DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES HABILITADAS
37. - O Município de Bauru possui atualmente 210 vagas para o Programa Jovem Aprendiz. Sendo 
160 vagas direcionadas ao arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas 
Administrativas; e 50 vagas ao arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar.
38. – As vagas existentes serão distribuídas igualitariamente entre as Organizações da Sociedade Civil, 
que efetivamente assinarem o Termo de Fomento, respeitando as quantidades previstas para cada curso do 
arco ocupacional, e conforme o interesse do município.
39. - O Município de Bauru demandará a contratação de jovens aprendizes, obedecendo à disponibilidade 
de vagas.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE TRABALHO 
APRESENTADO PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

40. - A Comissão de Seleção processará, julgará e habilitará as Organizações da Sociedade Civil, mediante 
documentação e plano de trabalho apresentados.
41. – A análise e julgamento da documentação e do plano de trabalho realizar-se-á em duas etapas, conforme 
descrição abaixo:

ETAPAS ITENS A SEREM ANALISADOS E JULGADOS PARA 
HABILITAÇÃO

1.ª – Análise e julgamento do 
conteúdo do envelope 1 (Ofício de 

Interesse e Plano de Trabalho)

I - Se a Organização da Sociedade Civil apresentou o Plano de 
Trabalho solicitado na claúsula 18, item XXII, e se o mesmo 
atende as necessidades da Administração Pública Direta.
II - Se os valores constantes no plano de aplicação dos recursos 
(item 5 do Plano de Trabalho) estão de acordo com os valores 
a serem repassados pelo município, conforme claúsula 58 e 59.
IIII – Se a carga horária mensal constante no Plano de Trabalho 
atende a exigida na claúsula 34.
IV – Se as descrições (ementas) das atividades teóricas a 
serem ofertadas aos jovens aprendizes são correlatas ao arco 
ocupacional: Administração – curso: Auxiliar Administrativo/
Rotinas Administrativas ou Auxiliar de Secretaria Escolar e 
estão de acordo com as atividades a serem desempenhadas junto 
a Prefeitura de Bauru.
V – Se a Organização conta com equipe profissional especializada 
para atendimento psicossocial e pedagógico.

2.ª – Análise e julgamento 
do conteúdo do envelope 2 

(Documentação)

I - Se a Organização da Sociedade Civil apresentou todos 
os documentos solicitados na claúsula 18, itens de I a XX, 
atendendo as disposições contidas nas claúsulas 19, 20 e 21. 
II - Existência de no mínimo 01 (um) ano de cadastro ativo 
(art. 33, da Lei Federal n.º 13.019/14), comprovados por meio 
de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ).
III - Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante;
IV - Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 
das atividades previstas no Programa Jovem Aprendiz.

42. – Participarão da 1.ª etapa as Organizações da Sociedade Civil que efetivarem a entrega da documentação 
constante na cláusula 18, itens XXI e XXII, e que tenham atendido as disposições contidas nas cláusulas 
24 (item II) e 25.
43. – Serão habilitadas na 1.ª etapa as Organizações da Sociedade Civil que tenham apresentando plano de 
trabalho que atenda o disposto no artigo 41, itens I a V.
44. – Participarão da 2.ª etapa apenas as Organizações da Sociedade Civil habilitadas na 1.ª etapa. 
45. – Estarão habilitadas para firmar parceria, através de Termo de Fomento, as Organizações da Sociedade 
Civil que atenderem todos os itens que compõem a análise e julgamento da 2.ª etapa, conforme disposto 
na claúsula 41.  
46. - Ao final da Sessão Pública, mencionada na claúsula 14 será lavrada à respectiva ata.

DA DIVULGAÇÃO DA(S) ORGANIZAÇÃO(ÕES) DA SOCIEDADE CIVIL HABILITADA(S)
47. - Serão publicados, no Diário Oficial do Município e divulgados no site da Prefeitura de Bauru, o 
resultado final e a homologação do presente Chamamento Públicos, conforme cronograma (Anexo 1).
48. - Caberá recurso do resultado final, o qual contempla análise documental e do Plano de Trabalho, dos 
atos praticados no curso deste chamamento público, no prazo de 03 (três) dias úteis subsequente à 
publicação, conforme Anexo 1.
49. - A homologação do Chamamento Público n.º 46/2017 não gera direito para a Organização da Sociedade 
Civil à celebração da parceria.

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
50. – A interposição de recurso deverá ocorrer no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis após a publicação 
do resultado final do presente Chamamento Públicos, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru, conforme consta no Anexo 1.
51. – O recurso deverá ser entregue e protocolizado na sede da Secretaria Municipal de Administração, 
localizada na Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, 2.º andar, Vila Noemy. 
52. – São requisitos necessários à admissibilidade dos recursos interpostos em face do Chamamento 
Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão de Seleção do Chamamento Público;
b) identificação completa da Organização da Sociedade Civil recorrente;
c) estar devidamente assinada pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil.
53. - O recurso será analisado pela Comissão de Seleção descrita na claúsula 15 deste edital e a decisão 
será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de publicação no Diário Oficial do 
Município.
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54. - Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
55. – Somente poderá celebrar parceria junto ao município de Bauru, as Organizações da Sociedade Civil 
que forem regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:
I – objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II – que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa 
jurídica de igual natureza que preencha os requistos das Leis Federais n.º 13.019/2014 e 13.204/2015.
III – escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade.
IV- ter apresentado todos os documentos exigidos na claúsula 17, itens de I a XXII e possua:
a) no mínimo 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ.
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

DA ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO
56. – Será firmado Termo de Fomento entre o Município de Bauru e a(s) Organização(ões) da Sociedade 
Civil habilitada(s), por meio de subvenção, de acordo com o interesse da Administração Pública.
57. – Somente serão firmadas as parcerias mediante elaboração e aprovação de Lei Municipal autorizando 
o repasse. 
58. – As parcerias que vierem ser firmadas entre o município de Bauru e as Organizações da Sociedade 
Civil habilitadas seguirão as disposições contidas na minuta do Termo de Fomento, que segue nos anexos 
8, 9 e 10.

DOS RECURSOS VINCULADOS
59. - Obriga-se o Município de Bauru a contribuir mensalmente com a importância de R$ 660,79 (seiscentos 
e sessenta reais e setenta e nove centavos), por jovem aprendiz efetivamente encaminhados, que dedique 04 
(quatro) horas diárias de atividades, sendo R$ 489,50 (quatrocentos e oitenta e nove e cinquenta centavos) 
referente à ½ salário mínimo; FGTS (2% sobre ½ salário mínimo); PIS (1% sobre ½ salário mínimo); Seguro 
de Vida (R$ 2,00) e Auxílio Bolsa Aprendizagem no valor de R$ 154,60 (cento e cinquenta e quatro reais 
e sessenta centavos), a qual refere - se à execução e manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos 
dos jovens aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de papelaria/escritório, técnico-instrutores, 
exames trabalhistas, aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os encontros mensais para 
o cumprimento da carga teórica do curso de aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela 
Portaria n.º1.005/13 e o Decreto de nº 5.598/05, o valor do Auxílio Bolsa Aprendizagem foi atualizado 
seguindo o índice de reajuste concedido sobre o salário mínimo.
60. Além dos valores mencionados na claúsula 56, serão repassados as Organizações da Sociedade Civil 
que firmarem parceria com o Município, através do Termo de Fomento, valores a título de 13.º Salário, 
Férias e 1/3 Férias, além de FGTS (2%) e PIS (1%) sobre estes valores, por jovem aprendiz efetivamente 
encaminhados, proporcionalmente ao período de vigência da parceria.
61. Os valores constantes na claúsula 56 foram calculados na previsão do novo salário mínimo para o 
exercício 2018, conforme valor incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). Caso, o 
mesmo sofra alteração, haverá ajustamento de valores, mediante a realização de aditamento.
62. - As despesas a serem pagas com recursos vinculados à parceira, aprovadas no Plano de Trabalho, 
deverão estar em conformidade com o estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n.º 13.019/14, alterados pela 
Lei n.º 13.204/15.

DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO E CONDIÇÕES FINAIS
63. - O prazo de vigência do Termo de Fomento a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e as 
Organizações da Sociedade Civil habilitadas pelo presente Chamamento Público será de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 01/01/2018, podendo ser prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo 
de 60 (sessenta) meses.
64. – A Prefeitura Municipal de Bauru poderá autorizar ou propor alterações do Termo de Fomento e/ou 
do Plano de Trabalho, após solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil ou sua anuência, 
desde que não haja alteração de seu objeto, via Termo Aditivo para:
I. Reajuste do valor do repasse, desde que não ultrapasse 30% do valor global;
II. Redução do valor global, sem limitação de montante;
III. Prorrogação da vigência quando houver interesse da Organização da Sociedade Civil e da 
Administração de Pública; observando o limite previsto na cláusula 60 deste edital;
IV. Ajuste da execução do objeto da parceria no plano de trabalho.
65. – A Organização da Sociedade Civil que for habilitada e vier assinar o Termo de Fomento deverá 
cumprir todas as claúsulas constantes no referido, e no caso de não cumprimento, pela Organização da 
Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida ensejará na interrupção dos pagamentos e devolução 
dos valores repassados.
66. – Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas legais, a 
administração poderá aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira sanções, desde que garantida à 
ampla defesa e o contraditório, sendo elas:
I. Advertência;
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar Termos 
de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil da esfera de 
governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois anos);
III. Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de 
fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso II desta claúsula.
67. - Os casos omissos e as dúvidas decorrentes do presente Chamamento Público serão dirimidos pela 
Comissão de Seleção.

Bauru,___de_________de 2017.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO 1
CRONOGRAMA 

DATAS EVENTOS

16/09/2017 Publicação do Edital n.º 326/2017 - Chamamento Público nº 
46/2017 da Secretaria Municipal de Administração.

16/09/2017 a 16/10/2017 Período de entrega e protocolização da documentação (30 dias)

17/10/2017 Sessão Pública para Análises e julgamento das Organizações da 
Sociedade Civil proponentes. 

19/10/2017 Publicação do Resultado Final (Organizações da Sociedade Civil 
Inabilitadas e Habilitadas).

20/10/2017 a 24/10/2017 Prazo para interposição de recurso do Resultado Final. 
25/10/2017 a 26/10/2017 Análise dos recursos interpostos

28/10/2017
Publicação do julgamento dos interpostos (se houver) e 
Homologação do Chamamento Público n.º 46/2017 constando as 
Organizações da Sociedade Civil habilitadas para firmar parceria.

ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO DO OBJETO
(ENVIAR COM TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)

Deverá constar neste documento breve relato de experiências anteriores, especificando no mínimo:
I. o programa socioassistenciais executado anteriormente e o período de execução;
II. usuários atendidos;
III. meta atendida/executada;
IV. objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da Organização da 
Sociedade Civil.

_____________________________________
Nome do Presidente 

Data:

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR TERMO DE 
FOMENTO COM O PODER PÚBLICO

(ENVIAR COM TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)
Declaro que não existem impedimentos para celebração do Termo de Fomento entre poder público e a 
Organização da Sociedade Civil do Município de Bauru, ______________________________________
_ referente ao Chamamento Público 46/2017 – da Secretaria Municipal de Administração, para o exercício 
de 2018.

Bauru,___ de ________ de 2017.
Atenciosamente,

_____________________________________
Nome do Presidente 

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES
(ENVIAR COM TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)

Declaro que, a Organização da Sociedade 
Civil_______________________________________________________________________, possui 
instalações e condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria. 

Bauru,___ de ________ de 2017.
Atenciosamente,

_____________________________________
Nome do Presidente 

ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
(ENVIAR COM TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)

Declaro que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas inerentes a 
contratação de recursos humanos que não estejam previstas no plano de trabalho. 

Bauru,___ de ________ de 2017.
Atenciosamente,

________________________________
Nome do Presidente 

ANEXO 6 – OFÍCIO
(ENVIAR COM TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)

OFÍCIO
Bauru,___ de ________ de 2017.

Senhor Secretário
David José Françoso
 Em atenção ao Chamamento Público (n.º 46/2017) da Secretaria Municipal de Administração, 
que dispõe sobre a celebração do Termo de Fomento entre poder público e as Organizações da Sociedade 
Civil do Município de Bauru, referente ao exercício de 2018, manifesto o interesse na execução do 
programa Jovem Aprendiz, conforme opção assinalada.
(  ) Arco Ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas Administrativas.
(  ) Arco Ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar.

Atenciosamente,
________________________

Nome do Presidente 

ANEXO 7 – PLANO DE TRABALHO
(ENVIAR COM O TIMBRE DA ORGANIZAÇÃO)

Organização da Sociedade Civil: _______________________________________________
Exercício: 2018
Nome e CPF do(s) Responsável(is) pela OSC:
____________________________________________
____________________________________________
1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Descrever a missão da OSC, a finalidade, a capacidade de atendimento, considerando sua estrutura física, 
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pessoal e os recursos materiais e financeiros. (vide Estatuto Social).
2 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Deve constar a descrição da realidade que será o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 
essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas.
3 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Deverá ser realizada a descrição do programa a ser executado e de metas a serem atingidas. As 
Organizações deverão incluir o conteúdo da Formação Técnica Geral (FTG) do Arco Ocupacional e dos 
temas transversais previstos nas Portarias MTE 1.005/13 e 1.003/08, de acordo com o curso optante 
no ofício (Anexo 6).

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVO 
GERAL

META DE 
ATENDIMENTO OPERACIONALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO 
DAS 

ATIVIDADES

IMPACTO 
SOCIAL 

ESPERADO

Nome do Programa
O que se 

pretende com 
o programa?

Quantos jovens 
serão atendidos 

pelo programa, se a 
parceria ocorrer?

Como será efetivado?

Breve descrição 
das atividades 

a serem 
desenvolvidas 
para atender o 

programa.

Breve 
descrição.

4 - CRONOGRAMA/PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
Deverá ser realizada a descrição de todas as atividades que serão ofertadas aos Jovens Aprendizes, durante 
a vigência do Termo de Fomento.

ATIVIDADE PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.1. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS

Q
T

Form
ação 

C
argo

C
/H

R
egim

e
Trabalhista

Salário B
ruto

FG
T

S

PIS

SU
B

TO
TA

L
* 

SE
G

U
R

O

13º

PIS + FG
T

S (13.º)

1/3 FÉ
R

IA
S

PIS + FG
T

S (1/3 de 
férias)

FÉ
R

IA
S

PIS + FG
T

S
 (férias)

SU
B

TO
TA

L
**

TO
TA

L
***

METAS PARAMETROS PARA AFERIÇÃO DO 
CUMPRIIMENTO

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
5.1. - RECURSOS HUMANOS 
Deverá ser realizada a descrição de todos os profissionais que comporão a equipe que trabalhará com 
os jovens aprendizes, durante a vigência do Termo de Fomento, assim como o quantitativo de jovens 
aprendizes que a organização pretende atender. Lembrando que a equipe somente poderá ser paga com os 
valores repassados a título de auxílio bolsa aprendizagem, se realmente estiverem vinculadas ao programa. 
E somente serão aceitas nas prestações de contas as despesas que aqui foram previstas.
* Lançar o subtotal referente SALÁRIO + FGTS + PIS, referente a 12 meses de vigência da parceria.
** Lançar o subtotal referente FÉRIAS, 13.º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS, FGTS + PIS DOS REFERIDOS 
VALORES, referente a 12 meses de vigência da parceria.
*** Lançar o valor total a ser pago, ou seja, soma do subtotal* + subtotal**.
5.2- DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Observação: Somente poderá ser pago com os valores repassados a título de auxílio bolsa aprendizagem, 
se os custos estiverem vinculados ao programa. E somente serão aceitas nas prestações de contas as 
despesas que aqui foram previstas.

5.3 - DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Observação: Somente poderá ser pago com os valores repassados a título de auxílio bolsa aprendizagem, 
se os custos estiverem vinculados ao programa. E somente serão aceitas nas prestações de contas as 
despesas que aqui foram previstas.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
PREVISÃO GERAL (Considerar aqui os valores previstos nos itens 5.1, 5.2 e 5.3) 
Concedente
1ªParcela2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇAO DE CONTAS 

Atividade Quadrimestre
Maio Setembro Janeiro ANUAL 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

1º quadrimestre 10/05/2018
2º quadrimestre 10/09/2018
3º quadrimestre 10/01/2019
Final/anual 20/01/2019

8 – EQUIPE PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E PEDAGÓGICO 
Deverá ser realizada a descrição de todos os profissionais que atuarão no atendimento psicossocial e 
pedagógico aos jovens aprendizes que sejam encaminhados ao município, e fazer uma breve descrição 
das atividades que serão despenhadas por estes profissionais. Lembrando, que somente estes profissionais 
poderão ser pagos com o valor de repasse à título de bolsa aprendizagem.

9 - QUANTIDADE DE JOVENS APRENDIZES QUE A ORGANIZAÇÃO TEM INTERESSE 
EM DISPONIBILIZAR PARA A PARCERIA, RESPEITANDO O LIMITE MÁXIMO DE VAGA 
EXISTENTE NO MUNICÍPIO, POR CURSO, CONFORME CLAÚSULA 37 DO EDITAL N.º 
326/2017, CHAMAMENTO PÚBLICO 46/2017: 
_______________________

Bauru, ______ de ________________ de _________.
Assinatura do Assistente Social  

Assinatura do Presidente

ANEXO 8
MINUTA DO TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, _________________
_______________, POR MEIO DE SUBVENÇÃO.
Aos _____ de _______ de __________, de um lado o Município de Bauru, com sede à Praça das Cerejeiras, 
n.º1-59, CNPJ n.º 46.137.410/0001-80, neste ato representado por _______________________, Secretário 
Municipal de Administração, doravante denominado MUNICÍPIO – ADMINISTRAÇÃO e do outro 
lado a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, ___________________________________
, CNPJ_____________________, Endereço _______________________________________________
___, representada pelo(a) seu (ua) presidente,_______________________________________________, 
RG_______________________, CPF__________________________, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo n.°42.417/2017, os termos constantes no Chamamento Público n.º 46/2017 da 
Secretaria Municipal de Administração, e em legislações vigentes, tem como justo e compromissado o 
seguinte:

CLAÚSULA PRIMEIRA – do objeto
Considera-se objeto para celebração deste Termo de Fomento, o encaminhamento de Jovens Aprendizes 
para a realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração – Curso: 
Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas Administrativas) e para atividades burocráticas de secretaria escolar 
(arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar de Secretaria Escolar) a título de aprendizagem, tendo 
em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, 
proporcionando ao jovem aprendiz formação profissional básica.

CLAÚSULA SEGUNDA – das obrigações da Organização da Sociedade Civil
2.1 Cumprir todas as normas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como 
as normas do Município.
2.2 Assumir a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do jovem aprendiz.
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado e assumir a condição de empregadores, 
com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do jovem 
aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações gerais, a informação de que o contrato de trabalho 
decorre de parceria firmada com o Município.
2.4 Substituir, mediante solicitação do setor competente, os jovens aprendizes que não se ajustarem a 
realização das atividades práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho.
2.5 As Organizações da Sociedade Civil poderão substituir os jovens aprendizes quando não se 
ajustarem às atividades teóricas desenvolvidas na Organização, com aviso prévio ao Município de no 
mínimo 15 dias.
2.6 Capacitar o Jovem Aprendiz no Arco Ocupacional – Administração – Curso: Auxiliar 
Administrativo/Rotinas Administrativas ou Auxiliar de Secretaria Escolar, oferecendo a Formação Técnica 
Geral (FTG) e a específica ao Arco Ocupacional (AO) validados pelo MTE.
2.7 Atender a carga horária mínima de 80 horas/mensais, durante toda a vigência do Termo de 
Fomento, assim divididas:
I - Atividades realizadas na Prefeitura Municipal de Bauru (prática): deverão ser cumpridas 16 horas 
semanais, totalizando no mínimo 64 horas mensais.
II - Atividades realizadas na Organização (teórica): mínimo de 4 horas semanais presenciais, totalizando 
16 horas mensais presenciais. 
2.8 Disponibilizar duas opções de dias (quintas e sextas-feiras) para a realização das atividades 
teóricas previstas na claúsula 2.7, item II. Permitindo desta forma que o Município defina qual o melhor dia 
para que cada jovem aprendiz a realize.
2.9 Indicar no Plano de Trabalho a carga horária referente às atividades teóricas e práticas que serão 
ofertadas aos jovens aprendizes durante a vigência do presente Termo de Fomento, e incluir o conteúdo 
da Formação Técnica Geral (FTG) do Arco Ocupacional e dos temas transversais previstos nas Portarias 
MTE 1.005/13 e 1.003/08.
2.10 Fazer cumprir a carga horária teórica e prática constante no Plano de trabalho aprovado.
2.11 Contratar e manter os recursos humanos apresentados no Plano de Trabalho, estendendo somente 
aos profissionais constantes os pagamentos das recisões contratuais proporcionais ao período em que 
esteve vinculado ao programa, exceto quando se tratar de aviso prévio indenizado; manter materiais e 
equipamentos adequados para execução dos serviços, assumir os compromissos inerentes referentes 
a encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, não se caracterizando responsabilidade solidária ou 
subsidiaria da Administração Pública pelos respectivos pagamentos.
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2.12 Abrir conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública (Banco 
do Brasil ou Caixa Econômica Federal) para o recebimento do repasse, previsto no Termo de Fomento 
celebrado entre as partes.
2.13 Aplicar, manter e movimentar integralmente os recursos repassados na utilização do objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras, conforme Plano de 
Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, sendo vedada sua transferência para demais 
contas existentes da OSC, observando o princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, 
da impessoalidade da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca da qualidade e durabilidade.
2.14 Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação 
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista em prazos 
menores de trinta dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança. 
Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que acompanharão as 
prestações de contas quadrimestrais.
2.15 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente, que compreende o período 01/01/2018 
a 31/12/2018, respeitando o Plano de Trabalho e havendo saldo no primeiro dia do exercício seguinte 
deverá ser devolvido à Prefeitura de Bauru, através de GRE.
2.16 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao 
Tribunal de Contas, quanto aos documentos e locais de execução do objeto do presente Termo de Fomento.
2.17 Participar, através de seus dirigentes e técnicos, das reuniões e cursos de capacitação promovidos 
pelo Município visando o aprimoramento dos serviços prestados.

CLAÚSULA TERCEIRA – das obrigações do Município
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros mediante a quantidade de 
jovens aprendizes encaminhados efetivamente para o município.
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços contratados, 
objeto do presente Termo de Fomento.
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 
Sociedade Civil.
3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as providências 
cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade.
3.5 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de técnicos de outras 
áreas quando julgado pertinente.
3.6 Apreciar e emitir parecer conclusivo das prestações de contas apresentadas em via original e pela 
plataforma eletrônica.
3.7 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste Termo 
de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade do serviço executado.

CLAÚSULA QUARTA – do Financiamento
4.1 Obriga-se o Município de Bauru a contribuir com a importância de R$ 660,79 (seiscentos e sessenta 
reais e setenta e nove centavos), por jovem aprendiz efetivamente encaminhados, que dedique 04 (quatro) 
horas diárias de atividades, sendo R$ 489,50 (quatrocentos e oitenta e nove e cinquenta centavos) referente 
à ½ salário mínimo; FGTS (2% sobre ½ salário mínimo); PIS (1% sobre ½ salário mínimo); Seguro de 
Vida (R$ 2,00) e Auxílio Bolsa Aprendizagem no valor de R$ 154,60 (cento e cinquenta e quatro reais e 
sessenta centavos), a qual refere - se à execução e manutenção do Programa de Aprendizagem e Cursos 
dos jovens aprendizes, para aquisição de apostilas, materiais de papelaria/escritório, técnico-instrutores, 
exames trabalhistas, aquisição de gêneros alimentícios, vales transporte para os encontros mensais para 
o cumprimento da carga teórica do curso de aprendizagem, considerando o Programa estabelecido pela 
Portaria n.º1.005/13 e o Decreto de nº 5.598/05, o valor do Auxílio Bolsa Aprendizagem foi atualizado 
seguindo o índice de reajuste concedido sobre o salário mínimo. 
4.2 Os valores constantes na claúsula 4.1 foram calculados na previsão do novo salário mínimo para o 
exercício 2018, conforme valor incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). 
4.3 Além dos valores mencionados na claúsula 4.1 serão repassados as Organizações da Sociedade 
Civil que firmarem parceria com o Município, através do Termo de Fomento, valores a título de 13.º Salário, 
Férias e 1/3 Férias, além de FGTS (2%) e PIS (1%) sobre estes valores, por jovem aprendiz efetivamente 
encaminhados, proporcionalmente ao período de vigência deste termo.
4.4 Todos os repasses serão executados em conta aberta em Banco Oficial. A conta bancária deverá 
ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovadas através de extratos bancários, nas 
respectivas prestações de contas.
4.5 As despesas a serem pagas com recursos vinculados à parceira, aprovadas no Plano de Trabalho, 
deverão estar em conformidade com o estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n.º 13.019/14, alterados pela 
Lei n.º 13.204/15.
4.6 Os repasses serão executados mensalmente de acordo com o Cronograma de Desembolso previsto 
no Plano de Trabalho, e mediante envio do Recibo de Pagamento pela Organização da Sociedade Civil ao 
Município.
4.7 As parcelas serão suspensas imediatamente no descumprimento das Cláusulas deste Termo de 
Fomento.
4.8 A Organização da Sociedade Civil deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído em respectiva conta do 
município, através de GRE.
4.9 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em conformidade 
com as Normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
4.10 Havendo variação do salário mínimo, os valores constantes na cláusula 4.1 deverão ser 
automaticamente revistos, e atualizados por meio de Termo Aditivo.
4.11 As despesas decorrentes deste Termo de Fomento serão suportadas pela dotação orçamentária do 
Município de Bauru.
4.12 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração 
Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da lei 
n.º 13019/2014. 

CLAÚSULA QUINTA – das vagas
5.1 A Organização da Sociedade Civil para atender ao objeto disposto na claúsula anterior, obriga-
se a disponibilizar um total máximo de XX (quantidade definida pós-habilitação das entidades) jovens 
aprendizes, sob seu patrocínio, sendo que XX (quantidade definida pós-habilitação das entidades) destes 
serão disponibilizados para todas as Secretarias Municipais, com o controle sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal da Administração e XX (quantidade definida pós-habilitação das entidades) jovens 

aprendizes serão disponibilizados para atuar exclusivamente nas secretarias de escolas municipais, ficando 
o controle destes sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
5.1.1 Relativos aos XX (quantidade definida pós-habilitação das entidades) jovens aprendizes que 
atuarão nas Secretarias Municipais, exceto nas secretarias das escolas, caberá à Secretaria Municipal da 
Administração, a supervisão e conferência da frequência dos respectivos jovens aprendizes, bem como, do 
valor para repasse junto à Secretaria Municipal de Economia e Finanças.
5.1.2 Relativos aos XX (quantidade definida pós-habilitação das entidades) jovens aprendizes que atuarão, 
exclusivamente nas secretarias das escolas, caberá à Secretaria Municipal da Educação, a supervisão e 
conferência da frequência dos respectivos jovens aprendizes, bem como, do valor para repasse junto à 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, devendo o relatório de conferência após atestado pelo 
Diretor de Expediente da Secretaria Municipal de educação e pelo Secretário da pasta, ser encaminhado 
ao Secretário Municipal da Administração, o qual após testar o encaminhará à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para efetuar o repasse. 
5.2  O Município de Bauru demandará a contratação de jovens aprendizes, obedecendo à disponibilidade 
de vagas.

CLAÚSULA SEXTA – da Execução
6.1 O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas pactuadas e legislações pertinentes, respondendo cada um dos Partícipes pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial.
6.2 O município solicitará a contratação de jovens aprendizes, respeitando o limite máximo de 
vagas concedidas à Organização da Sociedade Civil, conforme o interesse do município, e fará o 
encaminhamento para as respectivas secretarias.
6.3 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município – através da Secretaria 
Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo regulamentar de 
execução/prestação de contas do termo de fomento, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura 
havidas na execução.
6.4 A Organização da Sociedade Civil indica o(a) Sr. (a)__________________________________
________, que se responsabilizará solidariamente pela execução das atividades e cumprimentos das metas 
pactuadas.
6.5 O Município – Secretaria Municipal de Administração, representada pelo Sr. ____________
____________________ (Secretário Municipal de Administração), designa o(a) Sr. (a)_____________
_____________________________, servidora de carreira da Prefeitura de Bauru, como gestor da parceria 
firmada neste Termo. O gestor deverá controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz, 
atendendo as disposições contidas na Lei n.º 13.019/14 alterada pela Lei n.º 13.204/15, artigo 61, incisos I 
a V.
6.6  A Secretaria Municipal de Administração, representada pelo Sr. ______________________
______________________o (Secretário Municipal de Administração) designará servidores de carreira 
para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que acompanhará a efetividade do objeto do 
presente Termo de Fomento.
6.7 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle 
Interno e do Tribunal de Conta aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos 
de transferência e os locais de execução do objeto deste Termo de Fomento.

CLAÚSULA SÉTIMA – da Prestação de Contas pela Organização da Sociedade Civil
7.1 Enviar quadrimestralmente à Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças a prestação de contas parcial referente os recursos auferidos no período e anualmente 
conforme Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em via original e plataforma eletrônica.
7.2 Realizar a prestação de contas mencionada na claúsula 7.1, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao 
vencimento do quadrimestre. E a prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a 
este Termo de Fomento de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações 
desenvolvidas e conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for 
o caso.
7.3 Apresentar prestação de contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 30 (trinta) dias do 
seu recebimento, cujas notas fiscais deverão ser do ano do recebimento da parcela; 
7.4 Apresentar de forma detalhada, se previstos no Plano de Trabalho, os valores a título de pagamento 
de contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais incidentes sobre a equipe prevista, desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto, e à qualificação técnica necessária para a execução da função 
a ser desempenhada que sejam compatíveis com o valor de mercado da região em que atua e não superior 
ao teto do Poder Executivo.
7.5 Apresentar sempre documentos fiscais originais, nota fiscal eletrônica para compra ou prestação de 
serviços que comprovem as despesas com a indicação do número do termo de fomento, lei autorizadora e 
fonte pagadora. Acompanhará as notas fiscais de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de 
pagamento de ISS; e se for de responsabilidade do prestador de serviços à retenção, deverá anexar juntamente 
com a nota fiscal a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais. Na apresentação de notas fiscais de 
combustível, IPVA, licenciamento, e seguro veicular, somente de veículos oficial da OSC vinculados ao 
programa, contendo o número de placa e cópia da CRLV; contratos de locação e IPTU deverão estar em 
nome da Organização da Sociedade Civil obrigatoriamente, bem com os termos de prorrogação e reajustes, 
quando for o caso, do imóvel utilizado para a execução do serviço, programa ou projeto.
7.6 Na apresentação de RPA (Recibo de Pessoa Autônoma), somente com todos os encargos devidamente 
retidos (INSS, ISS, IRRF), acompanhado de inscrição municipal e devidamente comprovados seus 
recolhimentos.
7.7 Comprovar os pagamentos aos fornecedores através de cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, comprovantes eletrônicos de pagamento, boletos com autenticação mecânica, declaração de 
quitação de débito ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente 
justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, data e identificação (RG/
CPF) do responsável pelo recebimento.
7.8 Apontar somente despesas que obedeçam rigorosamente ao plano de trabalho. Havendo dúvida sobre 
a possibilidade de realização da compra ou execução de serviço, face o plano de trabalho, a Organização 
da Sociedade Civil (OSC) poderá questionar o Gestor (Secretaria que celebrou o Termo de Colaboração e/
ou Fomento) antes da realização da compra ou serviço, evitando assim, a recusa da despesa e consequente 
devolução do recurso.
7.9 Apresentar, nas prestações de contas, os extratos da conta corrente e da conta de investimentos referente 
à parceria, para que possam ser analisadas as entradas e saídas.
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7.10 Todos os comprovantes precisam ser inseridos na ordem cronológica do pagamento não retroagindo 
de um quadrimestre para o outro.
7.11 Incluir as certidões/certificados dispostas abaixo, sendo que no 3.º quadrimestre deverão ser anexadas 
as certidões/certificados até o fechamento do exercício. Sendo isenta do pagamento de encargos, juntar 
documentação comprobatória.
7.11.1 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União;
7.11.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – CRF/FGTS;
7.11.3Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
7.11.4Certidão Negativa de Tributos Municipais (Mobiliária).
7.12 O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil de qualquer obrigação estabelecida neste 
ajuste ensejará na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores repassados.

CLAÚSULA OITAVA– das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas legais, a administração 
poderá aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções, desde que garantida à ampla 
defesa e o contraditório:
I - Advertência;
II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar Termos de 
Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil da esfera de 
governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois anos);
III - Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, 
termos de colaboração e contratos com órgãos e Organização da Sociedade Civil de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 
sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II desta claúsula.

CLAÚSULA NONA – da Vigência e Condições Finais
9.1 A vigência deste Termo de Fomento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/01/2018, podendo 
ser prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
9.2 A Prefeitura Municipal de Bauru poderá autorizar ou propor alterações do Termo de Fomento e/ou do 
Plano de Trabalho, após solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil ou sua anuência, 
desde que não haja alteração de seu objeto, via Termo Aditivo para:
I. Reajuste do valor do repasse, por conta de aumento do salário mínimo, desde que não ultrapasse 
30% do valor global, mediante lei autorizadora;
II. Redução do valor global, sem limitação de montante;
III. Prorrogação da vigência quando houver interesse da Organização da Sociedade Civil e da 
Administração de Pública; observando o limite previsto na cláusula 51 deste edital;
IV. Ajuste da execução do objeto da parceria no plano de trabalho.

CLAÚSULA DÉCIMA – do valor total
10.1 O município realizará repasses mensais, respeitando os valores apresentados pela Organização da 
Sociedade Civil ao Município, através do recibo para pagamento. O valor global de repasse desta parceria, 
não poderá ultrapassar o valor máximo autorizado por lei municipal.  
10.2 Caso a Organização da Sociedade Civil não cumpra com o disposto na claúsula sétima (itens 7.1 a 
7.12) o repasse supramencionado ficará suspenso até a regularização da situação junto ao Município e 
Órgãos Fiscalizadores.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – da Rescisão
11.1 Este termo de fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que mediante comunicação 
prévia de, no mínimo, 60 dias, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações em que participaram 
voluntariamente da avença, até o momento da rescisão.
11.2 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, 
particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho e a 
falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – Disposições Gerais
Os jovens aprendizes contratados pela Organização da Sociedade Civil não guardam qualquer vinculo 
empregatício com o Município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação 
às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela Organização da Sociedade Civil; que o 
município não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela Organização da Sociedade Civil, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais, conforme disposto no art. 42, inciso XX, da 
Lei n.º 13.019/2014.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – do Foro
Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas administrativamente, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bauru, ______de___________________de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
_______________________________

ORGANIZAÇÃO SELECIONADA/HABILITADA
TESTEMUNHAS:
__________________________________ __________________________________
Nome Nome
RG RG

ANEXO 9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ______________________________________________
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento – por meio de Subvenção.
TERMO DE FOMENTO: ______________________________________________

VALOR REPASSADO: Recursos Próprios “Programa Jovem Aprendiz”
EXERCÍCIO: 2018
ADVOGADOS:
Pelo presente Termo damo-nos por NOTIFICADOS para acompanhamentos dos atos da tramitação do 

correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for 
o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomadas, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais.

Bauru, ______ de _________________________ de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
________________________

NOME DO REPRESENTANTE
NOME DA ORGANIZAÇÃO

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL – TERMOS DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
OSCIP:
TERMO DE PARCERIA N.º (DE ORIGEM):
OBJETO:

NOME
CARGO
CPF
ENDEREÇO*
TELEFONE
E-MAIL

* Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso 
não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP
NOME
CARGO
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR
TELEFONE
E-MAIL

LOCAL E DATA
RESPONSÁVEL 

(NOME, CARGO E ASSINATURA)

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 
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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 
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.
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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
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 
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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 
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; 
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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 6.525/14, 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
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.
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   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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 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 
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) 
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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. 
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 
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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 
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 
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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 
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). 
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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
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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 



22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 2.017

os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 
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 
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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.

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.
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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 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.
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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;
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.
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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 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.
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 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
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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:
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 
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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, 
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.
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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 
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 
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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; 
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, 
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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 
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.  
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 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 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 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:
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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.
 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 
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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 
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;
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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 
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 
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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 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.
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.
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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
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 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 

triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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
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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 
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.



39DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 2.017

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 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 
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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:
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.
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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 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 
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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 
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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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
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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.
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, 
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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  (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-
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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:

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 
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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.
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 
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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 
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
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 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: 
 paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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.
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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 – 
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, 
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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 
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 
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eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

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 
diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais produtos que possam 
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
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amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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).
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 
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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 
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

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.
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.
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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 
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 
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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
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 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
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hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 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;
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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  

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 
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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

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 
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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 
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);
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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 
(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 
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_________________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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 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.
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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$ 1.173,54 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.
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 
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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:

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 
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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 

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 
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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 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.
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 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, 
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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 
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 
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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 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.
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

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.
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.
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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 6.525/2014, 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. 
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 

cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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
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ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

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 
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.
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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.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Antônio Carlos Gimenez
Secretário

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

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

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

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Avenida Nuno de Assis, 14-60 – piso térreo

Administração Regional Mary Dota 
Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 

- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

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

- F. 3279-1145

PORTARIA SEAR 030/2017
Antônio Carlos Gimenez, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar os seguintes servidores a conduzir viaturas municipais, compatível a sua categoria que o 
mesmo esta habilitado, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados por esta Secretaria, 
em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2005, com todas as responsabilidades 
cabíveis.
Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
Fabio Manuel de Campos  04287930425 08/08/2021

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 14 de Setembro de 2017.

ANTÔNIO CARLOS GIMENEZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

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

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

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

FEIRAS LIVRES

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
FLC – Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
FLC – Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
FLC – Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
FLC – Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
FLC – Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
FLC – Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
FLC – Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
FLC – Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00
FRA – Jd.Redentor/José Reghino Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
FLC – Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
FLC – Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1  06:30 às 11:00
FLC – Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
FPR – Octavio Rasi  Rua Joaquim Marques de Figueiredo 12 16:00 às 20:00
FPR – Vila Aviação Pça. Duarte Silva – Rua Gabriel Cara Ruiz  2   16:00 às 20:00
FLC – Altos da Cidade Praça das Cerejeiras S/N 06:30 às 12:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 a 10 06:30 às 11:00
FLC – Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
FLC – Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
FLC – Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
FLC – Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
FLC – Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00
FPR – Jd. Nasrala Pça. José dos Santos – 
 Rua Annis Dabus C/ Rua Antônio Alves / 16:00 às 20:00
FLC – Jardim Colonial/Frente a UNESP Rua Lázaro de Castro Reis  2 07:00 às 18:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
FLC – Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
FLC – Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
FLC – Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
FLC – Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00
FRA – Mary Dota Av. Marcos de Paula Rafael  19 16:00 às 20:00

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
FLC – Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
FLC – Presidente Geisel Sambódromo S/N 17:00 às 21:00
FLC – Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
FLC – Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
FRA – Jardim Jacyra Praça Getúlio de Oliveira Barreto / 06:30 às 11:00
FPR /UBA/FLC – Vila Samaritana  Praça Portugal – R. Rio Branco  S/N 16:00 às 20:00
FLC – Granja Cecília Rua Frederico da Silva 1 16:00 às 20:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
FLC – Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
FLC – Pousada da Esperança II Rua Pedro de Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
FLC – Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
FLC – Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00
FRA – Vila Dutra Praça.São Pedro – Rua da Igreja Qd 1 / 06:30 às 11:00

SIGLAS

FLC – Feiras Livres Convencionais
FRA – Feira da Reforma Agrária – Feira Padronizada de Produtores Cooperados da Reforma Agrária
FPR – Feira Produtor Rural – Feira Padronizada e Regulamentada dos Produtores Rurais
FPR – Feira Produtor Rural C/ UBA C/ FLC- Feira Padronizada e Regulamentada dos Produtores Rurais com a UBA 
(Artesanato) com a Feira Livre Convencional

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado no período das 6 
horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.
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EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.446/17 - PROCESSO Nº 69.798/15 (E-doc. nº 58.452/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo nº 69.798/15, fornecer ao CONTRATANTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE 
OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 128/16. - PRAZO: 12 
meses – VALOR TOTAL: 972,39 – PROPONENTES: 04 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 080/16 – ASSINATURA: 01/09/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho 1.993. 

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário

PORTARIA Nº 96/2017
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar a servidora abaixo descrita, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que os mesmos são habilitados, na execução de serviços realizados para 
esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Nº Carteira Nacional de 
Habilitação Validade

NELSON XAVIER DA SILVA 02687948958 04/01/2019
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 13 de setembro de 2017.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PORTARIA Nº 98/2017
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar a servidora abaixo descrita, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que os mesmos são habilitados, na execução de serviços realizados para 
esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Nº Carteira Nacional de 
Habilitação Validade

LUCIANA APARECIDA FAZIO DIAS 01995669019 01/10/2021
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 13 de setembro de 2017.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PORTARIA Nº 97/2017
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar a servidora abaixo descrita, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que os mesmos são habilitados, na execução de serviços realizados para 
esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Nº Carteira Nacional de 
Habilitação Validade

ADRIANA ROCHA GRANDO PUTTINI 02627254925 01/11/2017
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 13 de setembro de 2017.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEDECON Nº 002/2017 – SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA, DESTINADO À MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE EM COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, NOS 
TERMOS DO §3º DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 6.959/2017.
PROCESSO Nº 33.722/2017 – APENSO AO PROCESSO Nº 8.835/1997
O Município de Bauru, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça das Cerejeiras, n° 1 -59 Vila 
Noemy - 17014-900, inscrita no CNPJ sob n.º46.137.410/0001-80, representado neste ato pela Secretária 
Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Sra. Aline Prado Fogolin, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no §3º do art. 4º da Lei Municipal nº 6.959/2017, vem 
realizar Chamamento Público para manifestação de interesse em compor o Conselho Municipal de Turismo 
– COMTUR, que se regerá conforme os termos e condições abaixo estabelecidos: 
1. DO OBJETO:
1.1. O presente edital visa oportunizar aos integrantes dos seguimentos de Agências de Turismo, 
Guias de Turismo, Hotelaria e Meios de Hospedagem, Turismo Científico (Universidades Públicas e 
Privadas) e Feiras e Eventos a manifestação de intenção em compor o Conselho Municipal de Turismo, a 
quem compete, segundo a Lei nº 6.959, de 16 de Agosto de 2.017:

I. Programar e executar amplos debates de interesse turístico para a Cidade e Região; 
II. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do 
Município;
III. Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo, do Município ou fora dele, sejam ou 
não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local;
IV. Propor programas e criar projetos nos setores do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas 
e de eventos na Cidade; 
V. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município participando de Feiras, 
Exposições e Eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de eventos relacionados ao turismo;
VI. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Município, 
criando planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em geral; 
VII. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos necessários a específicos assuntos 
relacionados ao turismo, com prazo para conclusão dos trabalhos determinado pelo seu presidente; 
VIII. Sugerir protocolos ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços Turísticos no 
Município;
IX. Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou União, e opinar sobre 
os mesmos quando for solicitado; 
X. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a 
congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à Política Municipal de 
Turismo; 
XI. Elaborar e aprovar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda, o Calendário Turístico do Município; 
XII. Monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo medidas que atendam a sua 
capacidade turística; 
XIII. Analisar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da 
prestação dos serviços turísticos locais; 
XIV. Regulamentar e promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda, no âmbito do Município de Bauru e demais localidades, a Certificação do 
Sanduíche Bauru, dos estabelecimentos comerciais que utilizam a receita original para a elaboração do 
lanche; 
XV. Eleger entre os seus pares, o seu Presidente e Vice-Presidente na primeira reunião ordinária do 
Biênio;
1.2 Poderão manifestar interesse em compor o COMTUR, nos termos do §3º do art. 4º da Lei 
6.959/2017, representantes dos seguintes seguimentos, desde que estabelecidos no Município de Bauru:
I - Agências de Viagens; 
II - Guias de Turismo; 
III - Hotelaria e Meios de Hospedagem;
IV - Turismo Científico (Universidades Públicas e Privadas);
V - Feiras e Eventos. 
1.3 Nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 6959/2017, compete aos membros titulares do 
COMTUR:
I - Comparecer às reuniões quando convocados;
II - Examinar as matérias em pauta, com direito ao voto ordinário; 
III - Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo; 
IV - Apresentar proposições, apreciar e relatar matérias pertinentes ao COMTUR;
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico 
especializado se necessário; 
VII - Cumprir a Lei Municipal nº 6959/2017, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do 
COMTUR;
VIII - Convocar, mediante assinatura de 1/4 (um quarto) dos seus membros, assembleia extraordinária para 
exame ou destituição de membro, inclusive do presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno 
forem descumpridos;
 IX- Votar nas decisões do COMTUR; 
X - Elaborar o regimento interno do COMTUR 
2. REQUISITOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:
2.1 Serão admitidos a participar da presente seleção, cidadãos maiores de 18 anos, que representem 
os segmentos descritos no item 1.2 do presente edital, estabelecidos no Município de Bauru.
2.1.1 Caberá aos membros do COMTUR, do mandato cessante, analisar se o interessado representa 
efetivamente o segmento do qual se declarou representante.
3. DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO:
3.1 As manifestações de interesse (Anexo I) deverão ser entregues, em 30 dias úteis contados da 
data da terceira publicação deste, no horário das 8h às 16h, de segunda-feira à sexta-feira, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, sito à Rua Virgílio Malta, 17-06, Vila 
Mesquita, Bauru/SP.
3.2 A manifestação de interesse (ANEXO I), devidamente preenchida e assinada, deverá ser 
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entregue pelo interessado no endereço mencionado no item 3.1, acompanhada de:
a) cópia de documento idôneo que comprove sua condição de representante de um dos segmentos 
elencados no item 1.2 do presente edital; 
b) cópia simples do RG do candidato, ou outro documento oficial com foto.
4. DA SELEÇÃO
4.1 Caberá aos membros do COMTUR do mandato cessante, mediante aprovação de 2/3 (dois 
terços) dos seus membros, na última reunião ordinária, eleger um titular e um suplente que representará 
cada segmento relacionado no item 1.2, na composição do Conselho a ser empossado.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS 
5.1 Após eleição, em conformidade com o § 3º do art. 4º da Lei Municipal nº 6.959/2017, 
será publicada, no Diário Oficial do Município de Bauru, e afixada na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda, lista dos membros titulares e suplentes representantes dos seguimentos:
I. Agências de Viagens;  
II. Guias de Turismo; 
III. Hotelaria e Meios de Hospedagem;
IV. Turismo Científico (Universidades Públicas e Privadas);
V. Feiras e Eventos. 
5.2. Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis da publicação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, dirigido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
que deverá ser devidamente protocolado no endereço Rua Virgílio Malta, 17-06, Vila Mesquita, Bauru/SP. 
5.3. Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de 
comunicação, bem como que não estiver assinado pelo recorrente ou, em caso de procurador, acompanhado 
da respectiva procuração. 
6.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados 
que sejam para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.
7. ANEXOS. 
7.1. É peça integrante do presente edital o anexo I. 

Bauru, 13 de setembro de 2017.
ALINE PRADO FOGOLIN

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO
NOME DO INTERESSADO: 
IDADE: 
DATA DE NASCIMENTO:   
RG:           
CPF:         
ENDEREÇO:                                                  NÚMERO:               
COMPLEMENTO:                                  BAIRRO:                     
CEP:                                   MUNICÍPIO:                                     UF:                 
TELEFONE:                                           CELULAR:                    
E-MAIL:                               
SEGMENTO QUE REPRESENTA:
A) AGÊNCIAS DE VIAGENS (  ) 
B) GUIAS DE TURISMO (  ) 
C) HOTELARIA E MEIOS DE HOSPEDAGEM (  )
D) TURISMO CIENTÍFICO (UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS)  (  )
E) FEIRAS E EVENTOS (  )

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Escolar da EMEI Orlando Silveira Martins, convoca os pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionários para a condução do processo eleitoral do Conselho Escolar para o biênio 
2017/2019. Todo o processo será realizado nas dependências da Unidade Escolar no corrente ano. As 
inscrições serão feitas nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, no período da manhã das 08 horas e 30 
minutos e a tarde das 14 horas ás 16 horas e 30 minutos. A divulgação das chapas será nos dias 20 e 21 de 
setembro de 2017. A eleição será realizada dia 26 de setembro de 2017, das 07h30min às 11h00min e das 
13h00min às 16h30min. A apuração e divulgação serão realizadas imediatamente após o pleito. A posse 
ocorrerá no dia 28 de setembro de 2017 as 17h00min. A documentação referente ao processo eleitoral será 
entregue na S.E, no dia 03 de outubro de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEF “José Francisco Júnior – Zé do Skinão” convoca os associados da A.P.M. a 
comparecerem à Assembleia Geral para a rerratificação da assembléia do dia 08 de agosto de 2017 que se 
refere à eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
A primeira chamada será no dia 22 de setembro de 2017, sexta-feira, às 13h30min, em sua sede, sito na 
Rua João Borges, 2-30, Jd. Progresso. Não havendo comparecimento de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada às 14hs, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEI Antonio Guedes de Azevedo convoca os pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionários para a condução do processo eleitoral do Conselho Escolar. para o biênio 
2017/2019. Todo o processo será realizado nas dependências da Unidade Escolar no corrente ano. As 
inscrições serão feitas nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, no período da manhã das 08 horas às 11 horas, 
e a tarde das 14 horas às 16 horas e 30 minutos. A divulgação das chapas será nos dias 26 e 27 de setembro 
de 2017. A eleição será realizada dias 02 e 03  de outubro  2017, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30. A 
apuração e divulgação será realizada imediatamente após o pleito. A posse ocorrerá no dia 05 de outubro 
de2017 às 16h. A documentação referente ao processo eleitoral será entregue na S.E. dia 09 de outubro de 
2017.

EDITAL DE COVOCAÇÃO
A diretora  da EMEI Profª Maria Alice Seabra Prudente, convoca os associados da APM (Associação de 
Pais e Mestres) a   comparecerem à Asembléia Geral,  para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, 
Diretoria  Executiva, Conselho Fiscal . A primeira chamada será no  dia  5  de outubro de 2017, segunda-
feira, às 15 horas em sua sede, sito a Rua João de Goes Manso Sayão Netto nº 5-39, Vila Industrial, 
Bauru SP. Não havendo comparecimento de mais da metade de seus associados, convocamos em segunda 
chamada, às 15h e 30 min., no memso local e data.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.441/17 - PROCESSO Nº 55.725/15 (E-doc nº 42.869/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA 
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, a QUANTIDADE de 62 
(SESSENTA E DUAS) CADEIRAS FIXAS, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 
097/16 - do Processo Administrativo nº 55.725/15, e conforme termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 15.996,00 – PROPONENTES: 04 
- MODALIDADE: Pregão Presencial nº 013/16 – ASSINATURA: 25/08/17.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.551/17 - PROCESSO Nº 15.546/17 – MUNICÍPIO DE BAURU 
- ENTIDADE - AÇÃO COMUNITÁRIA POUSADENSE – PROJETO FORMIGUINHA - OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças 
da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região do Parque Jaraguá - para atender 120 alunos, sendo 54 de creche (0 a 3 anos) e 66 de pré escola ( 04 
a 05 anos)  em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela entidade à SME, conforme  processo administrativo, nº 15546/2017- VALOR TOTAL: 
R$ 153.361,69 - PRAZO: 24/07/2017 a 31/12/2017 - ASSINATURA: 30/08/17.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

23159/16 ALVARO ANTONIO ESTEVES ME 1142  R$           6.985,04 
32365/12 APAE SETEMBRO  R$         12.500,00 
58376/16 ASSOC WISE MADNESS SETEMBRO  R$           6.358,00 
58376/16 ASSOC WISE MADNESS SETEMBRO  R$         74.177,60 
58370/16 ASSOC WISE MADNESS SETEMBRO  R$         21.952,00 
58370/16 ASSOC WISE MADNESS SETEMBRO  R$           4.000,00 
36208/16 BH FOODS COM E IND LTDA 20634  R$           4.150,00 
58815/16 CIPS SETEMBRO  R$           9.278,20 
58815/16 CIPS SETEMBRO  R$         84.336,60 
53779/16 CIPS AGOSTO  R$           3.373,35 
58778/16 CRECHE ASSIST NOSSA CRIANÇA SETEMBRO  R$         30.376,30 
17617/15 DANIELE FURIATO DO NASCIM EIRELI 2907  R$              292,02 
34982/17 DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA 276  R$           2.731,20 
7846/17 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3163  R$           8.586,00 
55890/16 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3182  R$           1.596,00 
7846/17 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3174  R$         25.414,10 
54882/15 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3192  R$           6.042,00 
54882/15 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3188  R$         13.420,00 
54882/15 EMP MUN DES URB RUR BAURU 3191  R$         52.836,00 
26248/17 FABIANA GRAVA ME 122  R$           1.600,00 
22305/16 FUND ESTATAL REG DE SAÚDE AGOSTO  R$       212.494,00 

31764/15 FUND PROF DR MANOEL PIMENTEL 
FUNAP 5660  R$         18.949,57 

31764/15 FUND PROF DR MANOEL PIMENTEL 
FUNAP 5662  R$         12.322,56 

31764/15 FUND PROF DR MANOEL PIMENTEL 
FUNAP 5661  R$           3.474,30 

69227/14 H. AIDAR PAVIM E OBRAS LTDA 1542  R$       737.987,09 
53416/16 HUMANA ALIM DIST MEDIC PROD NUT 36484  R$           6.445,80 
63587/14 IMEDIATO COM ELET FERRAM LTDA 1959  R$              260,00 
63681/16 KHALIL OBEID & CIA LTDA 3092  R$           3.703,50 
30040/14 LAB BAURU PATOL CLINICA LTDA 6949  R$         44.492,74 
44672/15 MARCOS ROBERTO AP MARCON 169  R$              355,00 
17868/15 MECANOGRÁFICA & LASER LTDA 127574  R$           6.261,50 
23159/16 O.G. DIAS ME 117, 119  R$         42.464,00 
50160/16 ODONTOBAU EQUIP ODONT LTDA 1479  R$           1.340,00 
50160/16 ODONTOBAU EQUIP ODONT LTDA 1478  R$           9.678,00 
58777/16 PEQ OBREIROS CURUÇÁ SETEMBRO  R$           3.025,50 
23884/17 PEQ OBREIROS CURUÇÁ SETEMBRO  R$         42.965,00 
58777/16 PEQ OBREIROS CURUÇÁ SETEMBRO  R$         29.133,24 
9731/17 RADIO COMUM FM STEREO LTDA 30  R$           8.050,00 
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57431/16 SIGMA DIST MAT P/ ESCRITÓRIO EIRELI 7643  R$           5.323,50 
57431/16 SIGMA DIST MAT P/ ESCRITÓRIO EIRELI 7651  R$           5.376,94 
56944/16 SIGMA DIST MAT P/ ESCRITÓRIO EIRELI 7587  R$           2.986,27 
56944/16 SIGMA DIST MAT P/ ESCRITÓRIO EIRELI 7588  R$              175,28 
10968/16 SORRI BAURU 266  R$         61.347,14 
36557/13 SORRI BAURU 268  R$         14.372,30 
20443/15 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI 2345  R$           1.547,00 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA 3623  R$              285,10 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA 3815  R$              285,10 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA 3661  R$              342,12 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA 3709  R$              285,10 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

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

Proc. 48307/15 – Maristela Silveira de Siqueira;
Proc. 73434/15 – Espolio de Lourival Barbosa Gonçalves;
Proc. 77039/15 – Maria Lúcia Arcanjo Cristovam;
Proc. 77144/15 – Fábio Baltazar;
Proc. 11352/16 – Nélson Aguiar Santos;
Proc. 35142/16 – Célio Eduardo Alves;
Proc. 54732/14 – Sônia Maria Duarte Cavalcanti;
Proc. 69895/15 – Gílson Carlos Pereira;
Proc. 73107/15 – Izabel Peterlincar dos Santos;
Proc. 73896/15 – Valter Ballarim;
Proc. 77050/15 – Sebastião Martins de Lima;
Proc.   4967/16 – Francisco Otávio Thomaz Garcia;
Proc.   7361/16 – Nilza Maria Garavelle;
Proc. 15544/17 – Sielen Permezani da Silva;
Proc. 16273/17 – Wilton Paladini.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 68070/16 – Patricia Fortes de Oliveira;
Proc. 66259/16 – Dulce Mendonça de Oliveira;
Proc. 50226/13 – Santo Pereira Saura;
Proc. 38055/16 – Marcio Sanches Martins;
Proc. 57118/16 – Valdemar Silva Oliveira;
Proc.   8427/17 – Antonio Marquez Filho;
Proc. 34338/15 – Luiz Carlos Navarro;
Proc. 65504/16 – Antonio Maques Rodrigues dos Santos;
Proc. 58212/16 – Sebastião Donizete Souza;
Proc. 64580/16 – Caetano Peral Munhoz;
Proc. 59655/16 – Maria Mendes Rodrigues de Oliveira;
Proc. 47794/16 – Edna Maria Carrascosa Garcia;
Proc. 79138/15 – Edison Barbosa dos Santos;
Proc. 30941/15 – Espolio de Jesus Benedito da Cunha;
Proc. 13107/16 – Altino Jose dos Anjos;
Proc. 65695/16 – Jaciar Galdino;
Proc. 65316/16 – Luiz Felipe Santana;
Proc. 67260/16 – Luiz Carlos Nekis;
Proc. 49090/14 – Espolio de Jose Delmi de Freitas;
Proc. 22126/14 – Aparecido Gonçalves de Souza;
Proc. 14711/15 – Flavio Ribeiro de Paulo;
Proc.   7994/17 – Alessandra Barros Barboza Pedrozo
Proc. 58174/16 – Paulo Cezar Nunes;
Proc. 63736/15 – Aldo Thiago Bressan Tozi;
Proc.   7060/17 – Elton Brogio;
Proc. 44166/16 – Laercio dos Santos;
Proc.   3439/16 – Maria Dalmancia Brito Condota;
Proc.   3081/14 – Benedito Villa Boas Filha;
Proc. 30781/16 – Denise Santos Garcia;
Proc. 15373/17 – Maria de Lourdes Fernandes;
Proc. 12415/17 – Wliani Munique de Paula Lima;
Proc. 10861/15 – Rodrigo Cezar de Melo;
Proc. 65117/16 – Maria Rocha;
Proc. 65428/16 – Neide Lopes da Silva;
Proc. 59597/16 – Maria Neuza Vieira da Silva;

Proc. 13536/16 – Luiz Fernando Alves as Silva;
Proc. 64489/16 – Jose Guilherme Pignoli;
Proc. 64744/15 – Mirelle Martha de Castro Pereira;
Proc. 78288/15 – Dulce Mendonça de Oliveira;
Proc. 48636/16 – Antonio Braz Ranazzi;
Proc.   8968/16 – Jose Martins Torrecilha;
Proc. 43835/15 – Ricardo Casimiro da Silva;
Proc. 17246/16 – João Luiz da Silva;
Proc. 38529/16 – Sandra Maria Lourenço;
Proc. 77511/15 – João Ubaldo Moya EPP;
Proc. 38236/16 – Paulo Luiz Monteiro Chilitti;
Proc. 16930/17 – Eliel Leite;
Proc.   8586/17 – Alexsandro da Cunha;
Proc. 59920/15 – Marcos Jose Lima Ferreira;
Proc. 59311/16 – Ercilio Rodrigues;
Proc. 11224/17 – Paulo Roberto Mojoni;
Proc. 65653/13 – Claudinei Aparecido Domingos;
Proc. 10799/17 – Sandro Luis Ortega;
Proc. 59118/16 – Adelson Brito Bueno Neves;
Proc. 60177/15 – Jorge Assunção Faustino;
Proc. 62836/16 – Cleusa Medina Custodio Alves;
Proc. 77236/15 – Dulcineia Rosa da Silva Florencio Rodrigues;
Proc. 75973/15 – Lurency Dias Lamonica;
Proc. 53679/16 – Fabiane Furquim Gusmão Ferreira;
Proc. 76598/15 – Espolio de Lazara Neuza Mattiuzzo;
Proc. 76329/15 – Neusa Aparecida Meneghetti;
Proc. 60279/16 – Margaret Gonçalves Leandro;
Proc. 22089/16 – Maria Angelica Cerigatto de Sant’anna;
Proc. 38864/16 – Espolio de Nabuchique Nakasato;
Proc. 59016/16 – Sidney Godoy;
Proc. 23725/15 – Aparecido Donizete Martins;
Proc.   9589/17 – Viviane de Cassia Fragnan;
Proc.   9367/17 –  Jorge Rodrigues da Silva;
Proc.   8672/17 – Jose Ramos;
Proc. 60526/14 – Sonia Theodoro Francischinelli;
Proc.   9499/17 – Antonio Jose Teixeira;
Proc. 21296/16 – Maria Ines Sander;
Proc. 77636/15 – Edvaldo Mariano do Prado;
Proc.   9122/16 – Maria Mendes de Jesus Dias;
Proc. 27745/15 – Alexandre Marcus Jordão Paduan;
Proc. 61929/16 – Camila Regina Silva dos Santos;
Proc. 55647/16 – Alzira dos Santos Ernandes;
Proc. 50108/16 – Valentin Batista Duarte;
Proc. 56005/16 – Wagner Duarte;
Proc. 71445/15 – Sonia Aparecida Nogueira de Mendonça;
Proc. 24932/16 – Adriana Dalalio; 
Proc. 47322/14 – Espolio de Adalberto Ferreira;
Proc. 57872/16 – Cristina da Mata Magalhaes;
Proc. 46717/13 – Carlos Roberto Batista da Silva;
Proc. 29294/16 – Janice Aparecida da Silva;
Proc. 18594/17 – Ariosvaldo Alves dos Santos;
Proc. 47818/14 – Quiteria Luiza da Conceição Silva;
Proc. 69686/12 – Carlos Moreira Ferreira;
Proc. 64050/16 – Daniel Barreto;
Proc. 30248/16 – Ednaldo Felix dos Santos; 
Proc. 64062/16 – Benedita de Fatima Pinheiro;
Proc. 44197/15 – Valquiria Aparecida Gonçalves Pereira;
Proc. 65483/16 – Jorge Luiz Maquezin;
Proc. 16251/17 – Emerson Antonio Fuzetti;
Proc. 12085/17  - Alves Empreendimentos Imobiliarios Ltda;
Proc.     862/16 – Mavila Sirlene Santos Pereira;
Proc. 31119/16 – Nacional Atletico Clube;
Proc. 12526/17 – Marcia Ferreira Rachide;
Proc. 65018/16 – Luciano Bertozo Lima;
Proc. 11614/17 – Ines Correa de Araujo Franco;
Proc. 58053/16 – Vera Lucia Malavazi Destro;
Proc. 8407/16 – Marcia Aparecida Duran.

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

DIRETORA: CÉLIA PEREIRA DE GODOY SILVA

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

Proc. 79178/15 – Edson Mancuso;
Proc. 18393/17 – Osvaldo Monteiro;
Proc. 17345/17 – Nabia Aparecida Sabbag.
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Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta, 
através da página oficial da Prefeitura de Bauru: www.bauru.sp.gov.br (menu Cidadão, Parcelamento 
Administrativo, Emissão de Boletos). A fim de promoverem a regularização dos Procedimentos 
Administrativos indicados, sob pena de CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 
e cobrança do saldo remanescente com acréscimos legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal 
Nº 11.579/11.

Proc. 43821/16 – Cícero Aparecido Vieira;
Proc. 21008/16 – Ana Claudia Afonso Conde ME;
Proc. 15688/17 – Ed Wilson de Souza;
Proc. 65329/16 – Carlos Oldani Burian;
Proc. 15819/17 – Priscilla Queiroz;
Proc. 65152/16 – Aparecida de Fatima da Silva;
Proc. 59538/16 – Ricardo Bineli;
Proc. 77511/15 – João Ubaldo Moya EPP;
Proc. 54446/16 – Cleber Roberto Delapais ME;
Proc. 21451/16 – Fabio Henrique Machado;
Proc. 68105/16 – Ivonete Aparecida Rocha;
Proc. 43817/16 – Ana Paula dos Santos;
Proc. 80661/15 – Fabiane Furquim Gusmão Ferreira;
Proc. 63344/16 – Marilia Montavao Simoes;
Proc.     106/16 – Marcos Aparecido Misson;
Proc. 63890/16 – Luci Elena de Carvalho;
Proc. 61756/16 – Luiz Amarico Vieira;
Proc.   8269/17 – Allan Peter Saab;
Proc. 48133/16 – Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria ME.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 069  DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
Dá nova regulamentação à Lei nº 6.778, de 26 de abril de 2016, em função de alterações introduzidas pela 
Lei 6.956, de 16 de agosto de 2.017. 
Everson Demarchi, Secretário de Economia e Finanças deste Município, usando de suas atribuições legais 
e constitucionais, resolve: 
Art. 1º. Esta Instrução Normativa regulamenta dispositivos da Lei nº 6.778, de 26 de abril de 2016, substitui 
e revoga a Instrução Normativa nº 61, bem como suas alterações posteriores.
Art. 2º. O contribuinte tem o direito de apresentar qualquer documento exigido pela Fazenda Municipal 
em arquivo eletrônico, dispensado o reconhecimento de firma, observado o disposto no parágrafo único. 
Parágrafo único. Havendo dúvidas quanto à autenticidade do documento, poderá ser exigido o 
reconhecimento de firma. 
Art. 3º. Somente serão exigidos do contribuinte documentos que não constem do banco de dados da Fazenda 
Municipal, excepcionalmente para fins de recadastramento poderão ser exigidos. 
Art. 4º. Fica extinto o processo administrativo tributário tradicional em papel, que será substituído pelo 
processo exclusivamente eletrônico. 
§ 1º. O processo eletrônico poderá ser iniciado pelo setor de atendimento da Unidade do Poupa Tempo de 
Bauru. 
§ 2º. A regra do parágrafo anterior vigerá até o dia 31 de dezembro de 2.017, a partir de quando não mais 
será admitida a protocolização de processos eletrônicos pelo setor de atendimento da Unidade do Poupa 
Tempo de Bauru, salvo nas hipóteses abaixo elencadas: 
I - quando o contribuinte for pessoa física, para pedidos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano; 
II – quando o contribuinte for pessoa física maior de 60 (sessenta anos), independente do tributo de que 
se trata; 
III – para formalização de acordos para parcelamento de dívida fazendária. 
Art. 5º. As guias de recolhimento de tributos municipais não mais serão emitidas no setor de atendimento ao 
público, cabendo ao contribuinte emiti-las diretamente pelo site da Fazenda Pública Municipal. 
Parágrafo único. A regra do caput não se aplica às guias: 
I - de tributos imobiliários solicitados por pessoas físicas; 
II - emitidas no momento da efetivação do parcelamento; 
III - que só podem ser emitidas pela própria Administração Tributária. 
Art. 6º. As guias de recolhimento de tributos municipais devidos por pessoa jurídica, não mais serão 
emitidas no setor de atendimento ao público, cabendo ao contribuinte emiti-las diretamente pelo site da 
Fazenda Pública Municipal: 
Parágrafo único. A regra do caput não se aplica: 
I – às guias emitidas no momento da efetivação do parcelamento; 
II – àquelas que somente podem ser emitidas pela própria Administração Tributária.
Art. 7º. O cadastramento fiscal inicial e as alterações posteriores serão solicitados e efetivados 
independentemente do alvará de licença para funcionamento. 
Art. 8º. A baixa de inscrição municipal será autorizada ainda que haja débitos do contribuinte. 
§ 1º. A baixa retroativa de inscrição será homologada a partir de simples declaração do contribuinte 
informando a data de sua inatividade pretérita, salvo se existirem registros em seu cadastro que indiquem 
a continuidade da atividade em período posterior, aí incluídas constatações de exercício de atividade pelo 
fisco municipal. 
§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, e confirmada a baixa retroativa, serão cancelados todos os créditos 
tributários lançados para competências posteriores à data de encerramento aceita. 
§ 3º. A declaração inverídica do encerramento de inscrição será apenada com base no art. 45, I, b, da Lei nº 
5.077, de 29 de dezembro de 2003, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
Art. 9. Os serviços cadastrais de que cuida esta Seção serão solicitados e efetivados exclusivamente pelo 
meio eletrônico, observado o parágrafo único do art. 6º desta Instrução Normativa. 
Art. 10. Os débitos tributários mobiliários municipais resultantes das informações prestadas corretamente 
pelo contribuinte em declarações de faturamento e da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, desde 
que observados procedimentos previstos de escrituração, encontram-se devidamente constituídos.
Parágrafo único. A regra do caput deste artigo aplica-se aos lançamentos relativos a contribuintes não 
optantes do regime tributário do Simples Nacional, criado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006.
Art. 11. As Diretorias de Auditoria Fiscal planejarão as suas respectivas ações fiscais priorizando trabalhos 
voltados ao combate à evasão e à inadimplência, bem como ao incremento sustentável da arrecadação 

tributária, abrangendo atividades e situações cujo serviço de seleção interna indique a importância 
financeira da abordagem, delegando às divisões de apoio os processos e procedimentos operacionais e/ou 
de menor expressão econômico-financeira. 
Art. 12. É garantida ao auditor fiscal tributário a lavratura de auto de infração sem qualquer ingerência ou 
autorização da chefia ou de qualquer agente político. 
Art. 13. A fiscalização orientadora será adotada nas ações fiscais em que o contribuinte não seja optante 
do regime tributário do Simples Nacional, consistindo tal sistemática em conceder ao contribuinte a 
possibilidade de corrigir a obrigação tributária sem a aplicação de penalidades, salvo a regular incidência 
de correção monetária, multa e juros aplicáveis à mera inadimplência.
§ 1º Na ação fiscal orientadora, apurados débitos não regularizados, verificada omissão não dolosa ao 
pagamento do tributo ou a qualquer infração da legislação tributária que possa resultar evasão de receita, 
a autoridade fiscal emitirá Notificação Preliminar para que o contribuinte, no prazo de 10 (dez) dias, 
regularize a obrigação tributária. 
§ 2º. A fiscalização orientadora terá início com a adoção de qualquer procedimento fiscal tributário tendente 
à apuração de crédito tributário. 
§ 3º. A notificação preliminar de débitos será emitida com o valor do principal a recolher acrescido da multa 
de mora, juros e correção monetária previstos na legislação municipal. 
§ 4º. Esgotado o prazo previsto no § 1º sem atendimento pelo contribuinte, fica o mesmo sujeito à normal 
autuação.
§ 5º. Fica dispensada a providência prevista neste artigo para as notificações em massa, decorrentes de 
automatizações de rotinas de apuração de inconsistências, que observarão o caput e demais parágrafos 
deste artigo.
§ 6º. Verificada a ocorrência de crime contra a ordem tributária, embaraço à fiscalização ou reincidência, a 
ação fiscal orientadora converter-se-á em ação fiscal punitiva, com ciência ao sujeito passivo da obrigação 
tributária.
Art. 14. A Administração Tributária Municipal emitirá regulamentação acerca da interpretação tributária 
sobre questões polêmicas ou alterações de interpretação que possam desfavorecer o contribuinte, dando-se 
a necessária publicidade.
Art. 15. A apuração de indícios de crime contra a ordem tributária, definidos na Lei Federal nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, ensejará a representação fiscal para fins criminais. 
Parágrafo único. A representação a que alude o caput, após a confirmação da infração em última instância 
administrativa de julgamento, será elaborada pelo Diretor do órgão tributário que apurou o ilícito, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão definitiva, e posteriormente encaminhada ao Ministério 
Público Estadual. 
Art. 16. O processo administrativo tributário eletrônico será julgado no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados do protocolo do requerimento para análise em 1ª Instância administrativa, sob pena 
de deferimento tácito, descontada a demora imputada ao contribuinte ou quando necessárias providências 
de terceiros indispensáveis ao prosseguimento do pedido.
§ 1º. O funcionário atuante no feito deverá enviar o processo para o julgador em prazo não inferior a 30 
(trinta) dias antes da ocorrência do deferimento tácito previsto no caput deste artigo. 
Art. 17. Será adotada a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, para todas as instâncias administrativas de julgamento, através de sua consolidação em 
instrumento normativo.
§ 1º. Entende-se como jurisprudência pacificada as decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal, da 
1ª e 2ª Turmas de Direito Público e/ou pela Primeira Seção, ambas do Superior Tribunal de Justiça, em que 
tenham sido determinadas repercussão geral bem como aquelas reiteradamente emitidas e incorporadas à 
legislação municipal através de instrumento normativo nos termos do caput do artigo.
§ 2º O Instrumento Normativo a que se refere o § 1º será expedido pela Secretaria de Economia e Finanças 
e/ou Secretaria de Negócios Jurídicos, uma vez indicados os fundamentos e julgados que lhe dão causa pela 
Procuradoria do Município.
§ 3º. Na aplicação da jurisprudência pacificada observar-se-ão efeitos modulatórios determinados pelo 
respectivo Tribunal e a existência de coisa julgada anterior favorável ao Município.    
Art. 21. Será admitida a participação de entidade de classe ou econômica nas causas tributárias que envolvam 
relevante questão de direito e de repercussão social, com ou sem repetição em múltiplos processos, na 
condição de amicus curiae ou como parte no processo. 
Art. 22. Fica garantida a apreciação de requerimentos administrativos em geral, ainda que de forma 
preventiva ou consultiva, sendo que as entidades de classe e econômicas interessadas também poderão 
iniciar esses processos administrativos em nome de seus representados. 
Art. 23. Serão apreciadas e julgadas nas duas instâncias tributárias de julgamento toda e qualquer matéria 
tributária municipal, observados prazos de impugnações e recursos, inclusive as de índole constitucional. 
§ 1º. São elementos essenciais da decisão: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o julgador analisará as questões de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o julgador resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
Art. 24. O sujeito passivo e o responsável da obrigação tributária, os órgãos da administração pública e as 
entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão formular consulta tributária 
sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária municipal em relação a fato concreto de seu 
interesse.
§ 1º - Os procedimentos de consulta deverão ser formalizados em procedimento administrativo eletrônico 
e se o assunto versar sobre atos ou fatos já ocorridos, essa circunstância deverá ser esclarecida no pedido.
Art. 25. A consulta será encaminhada à Divisão de Auditoria Fiscal Tributária e será respondida no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do processo pelo servidor responsável pela formulação 
da resposta. 
§ 1º - Tratando-se de matéria complexa, o prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período.
§ 2º O órgão encarregado de responder a consulta poderá converter o processo em diligência.
§ 3º O prazo fixado neste artigo suspende-se quando houver necessidade de diligência ou informações do 
interessado ou terceiros.
Art. 26. O parecer em resposta à consulta será encaminhado para a Chefia do Órgão Tributário para ciência 
e notificação do interessado e dele deverá constar:
I – a identificação do sujeito passivo ou responsável tributário;
II - os termos da consulta;
III – a legislação aplicável;
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IV – a interpretação dada pelo fisco municipal acerca do caso objeto da consulta;
V - a circunstância de estar ou não o contribuinte: adotando procedimento que implique em não pagamento 
do tributo.
§ 1º. Constatada a hipótese prevista no inciso V, o fato deverá ser comunicado à chefia dos órgãos 
encarregados da fiscalização e administração dos tributos, para as providências cabíveis.
Art. 27. A consulta não produzirá os efeitos previstos e deverá ser declarada ineficaz, se:
I – se não formulada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, responsável tributário ou órgão 
representativo de categoria economia ou profissional;
II – por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta ou encontrar-se sob 
procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada;
IIII - for meramente protelatória, assim entendida a que verse sobre disposição definida ou declarada em lei 
ou o claramente expressa em ato normativo, ou sobre questão de direito já resolvida por ato normativo ou 
por decisão administrativa ou judicial;
III - não descrever, exata e completamente, a hipótese a que se referir ou não contiver os elementos 
necessários à solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora;
 IV - quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta 
ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V- quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua apresentação;
VI- quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei.
Parágrafo Único. Compete ao órgão encarregado da resposta declarar a ineficácia da consulta.
Art. 24. Os Departamentos de Arrecadação Tributária – DAT e de Dívida Ativa – DDA contarão com 
analistas de sistemas e programadores exclusivos para o desenvolvimento de rotinas de inteligência fiscal 
aplicáveis na fiscalização, arrecadação e cobrança dos tributos municipais. 
Art. 25. Os funcionários a serem alocados no DAT e no DDA ficarão subordinados aos respectivos diretores 
de tais órgãos, devendo prestar serviços exclusivamente para os fins previstos no artigo anterior. Todo 
procedimento que necessite alteração ou intervenção no banco de dados do sistema tributário deverá ter 
anuência do Diretor do Depto. De Processamento de dados. 
Art. 26. O serviço disciplinado nesta Instrução funcionará com o mínimo de 2 (dois) técnicos, sendo (1) um 
para cada Departamento descrito nos artigos.
Art. 27. O Departamento de Processamento de Dados continuará responsável pela manutenção dos sistemas 
tributários existentes e por outros que porventura vierem a ser implantados, independentemente do serviço 
regrado por esta Instrução. 
Art. 28. O serviço exclusivo de informática deverá estar em pleno funcionamento a partir da entrada em 
vigor desta Instrução Normativa. 
Art. 29. Não serão constituídos créditos inferiores a R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), sendo que 
referido valor será atualizado monetariamente pelo índice oficial adotado pelo Município para atualização 
de seus créditos.
Art. 30. As informações de natureza econômica e financeira de contribuinte somente serão fornecidas a 
quem comprove a condição de sujeito passivo da respectiva obrigação tributária ou o responsável tributário, 
podendo estes serem representados por procurador devidamente constituído. 
§ 1º As informações constantes do caput poderão ser fornecidas ao: 
I - comprador ou compromissário comprador de imóvel, imitido na posse, ainda que o contrato não seja 
registrado; 
II - possuidor de imóvel com ânimo de dono; 
III - sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, em relação aos tributos devidos pelo falecido até a data 
da partilha ou adjudicação; 
IV - adquirente de estabelecimento, em relação aos tributos a ele relativos, ou ainda a pessoa jurídica de 
direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, face aos tributos 
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas; 
V - usucapiente, que comprove essa situação por meio da amidmissibilidade da postulação do usucapião em 
juízo ou através de documentos que demonstrem a posse mansa e pacífica do imóvel; 
VI - responsável enquadrado nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 
§ 2º. As informações sobre créditos inscritos em dívida ativa poderão ser fornecidas mesmo a quem não seja 
sujeito passivo da obrigação tributária. 
Art. 31. Ficam revogadas a Instrução Normativa nº 61 e os artigos 4º e 7º da Instrução Normativa 35.    
Art. 32. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 12 de setembro de 2.017.

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.432/17 - PROCESSO Nº 55.725/15 (E-doc nº 56.994/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA 
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE a QUANTIDADE: 60 
(SESSENTA) CADEIRAS GIRATÓRIAS, 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA E 08 (OITO) CADEIRAS 
FIXAS, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 097/16 - do Processo Administrativo 
nº 55.725/15, e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. - 
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 28.482,00 – PROPONENTES: 04 - MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº 013/16 – ASSINATURA: 18/08/17.

Secretaria do Meio Ambiente
Mayra Fernandes da Silva

Secretária

Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

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).
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DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROTOCOLO: 65187/2017
INTERESSADA: Karine Marinho Gomes 
ENDEREÇO: Avenida José Alves Seabra, nº 4-176 – Pousada da Esperança
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 49701/2017
INTERESSADA: Zelita Pereira da Silva
ENDEREÇO: Rua José da Costa Ribeiro, nº 1-84 – Jardim Vânia Maria
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol 
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza (retirada de galhos secos) executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 47648/21017
INTERESSADA: Ana Lúcia Ribeiro
ENDEREÇO: Rua Gustavo Maciel, nº 19-49 - Jardim Nasralla
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Resedá localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 49850/2017 
INTERESSADO: Creche de Assistência Nossa Criança
ENDEREÇO: Rua Joaquim Rodrigues Fraga, nº 1-9 - Tibiriçá
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Jatobá localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O Nº 015/17

Ricardo Zanini Olivatto, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, 
por um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida 
no momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.
Nome Matricula CNH Categoria
Jefferson Luis Campos Alves Cossi 31.191 39084079825 AB
João Henrique da Silva 16.600 02399381107 B
José Luiz Ferreira dos Santos 13.237 03663069100 C
Luiz Lipi Mariano 23.813 03281301834 D
Maurinho da Silva 22.878 03378072536 B
Osmar Alves 12.573 03120842913 B
Paulo Lopes Ribeiro 16.797 01901005971 D

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 15 de Setembro de 2017.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIA S.O Nº 016/17
Ricardo Zanini Olivatto, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, 
por um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida 
no momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.
Nome Matricula CNH Categoria
Alexandre Antonio Ferraz 30.468 02417558264 B
Bruno Sandre Porto 30.406 02115908303 AB
Delmar Baptista dos Santos 33.618 01366410048 B
Elinton Eduardo Lopes da Silva 29.614 03119422317 B
Fernando Machado da Silva 29.643 01997805925 AD
Gustavo Guerreiro A. dos Santos 30.441 02709968923 AB
Jorge Hirofumi Okawa 32.639 01236112593 AC
José Carlos Macedo Gregorio 31.124 03455310788 C

Julio Cesar Rodrigues Gonçalves 32.618 04301619153 B
Luciana Garcia Campos 32.638 04439861659 B
Paula Sumie Watanabe 29.641 03443202608 B
Paulo Roberto Gervasio Garbelotti 25.790 03434506125 B
Pérola Mota Zanotto 30.382 02272316433 B
Talita Rafaela Maldonado Nuzzi 29.604 009746007209 B
Waldomiro Fantini Junior 21.043 00697943312 B

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 15 de Setembro de 2017.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

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, convida 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.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.
A RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 - SPE LTDA, em consonância com as 
atribuições que lhe confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015, convida 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 Residencial Multifamiliar denominado “Nova Nação América”, localizado na Avenida Jorge 
Zaiden, quarteirão 12 - lado par, composto de 426 apartamentos e 19 lojas comerciais. 
A audiência ocorrerá no dia 02/10/2017 das 18h30 às 20h30, no Stand de Vendas do Empreendimento, sito 
à Avenida Jorge Zaiden, 12-100 - Parque Água Comprida, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de Vizinhança 
do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru, 
através do Processo de Aprovação nº 44.299/2014, Av. Nuno de Assis, 14-60 no horário das 08h:00 as 
12h:00 e no site www.rodobensimoveis.com.br, do dia 18 de Setembro ao dia 02 de Outubro de 2017.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

NOTIFICAÇÃO
Conforme notificação nº 24636/2017, comunicamos a empresa Estacionamento Vitoria Park,  cito Rua 
Padre João,  nº11-32, Santa Tereza que deverá apresentar a licença de funcionamento no  prazo de 30 
(trinta). Para a atividade de ESTACIONAMENTO.  (recusou-se a assinar porém recebeu uma via)

COMUNICADO
Informamos conforme,  processo sob nº 64598/2016,  informamos que o local Rua Martins da Silva, nº 
3-18, Vila Monlevade  Bauru/SP, foi feito vistoria pelo fiscal  onde não foi constatado atividade que produza 
ruído, atualmente a empresa encontra-se  licenciada.  
Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades 
serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

NOTIFICAÇÃO
Fica notificado o responsável supracitado, para o ENCERRAMENTO das atividades, no endereço cito Rua 
Julião Fernandes San Roman, nº 4-64, Vila Industrial de  IMEDIATO, tendo em vista que não atende a Lei 
de Zoneamento vigente nº 2339/82. Para a atividade  de SALÃO DE FESTAS. 
Face o exposto, comunicamos que o não cumprimento, ou a omissão desta determinação explícita, implicará 
na INTERDIÇÃO e demais sanções Judiciais cabíveis.

 AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 50/2017
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete  às quinze horas, à AVENIDA COMENDADOR 
JOSE DA SILVA MARTHA,  Qt 18, Vila Serrão,  verificando que o Sr. BRAULIO SILVESTRE SILVA 
JUNIOR,    mesmo após ciência dada através da notificação nº  21880 (07/08/17), de que é proibido 
“COMÉRCIO DE FRUTAS”, no endereço citado acima sem autorização da Prefeitura Municipal, não 
acatou tal determinação.  Infringindo assim, o disposto no ART  27º,  INCISO VII dando cumprimento ao 
artigo 35º, INCISO II “E”  da Lei 4634/01,   lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de 
R$ 1.818,03  ). (Um mil e oitocentos e dezoito reais e três centavos ).  recusou-se a assinar, porém    recebeu 
uma via. 

COMUNICADO
Comunicamos que conforme ofício nº 431/2017, processo  nº 33452/2017,  informamos o 
INDEFERIMENTO do prazo de 90 (noventa) dias, no processo citado concedendo a30 (trinta) dias para 
apresentar o croqui de adequação da fachada do imóvel de acordo com a Lei nº 4951/2002. Ciente que  fica 
INDEFERIDO  a solicitação de cancelamento do auto sob nº 38/2017. 
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Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
    38608/17 DORACI DA COSTA BARBOSA
38715/17 HERIBERTO DE ARAUJO LACERDA
22125/17 MARISA APARECIDA SILVEIRA CARDOSO
4933/17 MARIANA DESAN JOHANNSEN
11320/17 NILZA TOFFOLO TIRITILLI
41615/17 EDSON PAULO ALVES
46626/17 CELIO MEDICI
19637/17 ROBERTO HENRIQUE ANDRADE
39600/17 JOSEFA DOS REIS GUIMARÃES
31716/17 JOÃO OLIVEIRA MELO
26575/17 CLEBERSON CHARLES RAFAEL
26645/17 LUIZ EDUARDO ALVES
1773/17 ALBERICO PASQUARELLI NETO
68613/16 ALBERICO PASQUARELLI NETO
4105/15 MULTICOBRA COBRANÇA LTDA

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL 
NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

BELARMINO 
ANTONIO 
RODRIGUES DOS 
REIS

TB
RUA PRINCESA IZABEL 
QD 10 PAR- VILA 
LEMOS

04 0480 002

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51714/17 YOSHIO TOYOTA 38773/C-1
51713/17 YOSHIO TOYOTA 38772/C-1
51685/17 DEIVID LUIS CALEDA 38954/C-1
51673/17 ALEX GARROUX SAMPAIO 37446/C-1
51675/17 MARIA CECILIA PEDROSO MOREIRA 38953/C-1
50.473/17 COLEGIO CIDADE DE BAURU LTDA EPP 04564 F -1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42966/17 ANTONIO CARLOS JACOBSEN 38753/C-1
45732/17 JOAQUIM DOS SANTOS FILHOS 000865/F-1
45729/17 JOAQUIM DOS SANTOS FILHOS 000866/F-1
42945/17 SEBASTIÃO CARLOS MARCIANO 000851/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41611/17 PAULO SERGIO BEDANI 3413/E-1
42925/17 ANESIO DAS GRAÇAS SILVA 16185/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39607/17 JOSE PAULO RAMOS PINTO 3419/E-1
39606/17 JOSE PAULO RAMOS PINTO 3418/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
31712/17 FRANCYNE MIKAELLA DOS REIS REZENDE TOMAZELLI 3827/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
26575/17 CLEBERSON CHARLES RAFAEL - 001209/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26645/17 LUIZ EDUARDO ALVES 3788/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
27301/16 JUDITH COSTA HUNOLD 40119/C-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26645/17 LUIZ EDUARDO ALVES 3788/E-1
27301/16 JUDITH COSTA HUNOLD 26997/A-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39598/17 JESSICA CIRQUEIRA MAGALHÃES DE FARIA 1045/E-1
28076/17 VALTER AGUA NOVA 1039/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
27301/16 JUDITH COSTA HUNOLD 0898/F-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
A N E I D E 
M A R T I N E L L O 
BAILONE

TBM RUA ESPIRITO SANTO QD 5 
IMPAR – VILA CORALINA 03 0258 011

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA JOAO URIAS BATISTA QD 

5 PAR – V SANTISTA 05 0567 016

ARLETE DOS 
SANTOS DIAS DA 
SILVA

TB RUA QUINTINO BOCAIUVA 
ANTIGO 2-34 - CENTRO 02 0056 015

DIRCEU ALVES DE 
LIMA TB RUA MARCIO LEITE DE 

TOLEDO – V DUTRA 05 0777 006

DIRCEU ALVES DE 
LIMA TB RUA MARCIO LEITE DE 

TOLEDO – V DUTRA 05 0777 005

MARIA TEREZA 
LEONI MOLINA TB RUA JOSE URSOLINI QD 1 – JD 

NOVA BAURU 03 0535 005

MARIA JOSE 
RODRIGUES TB

RUA LINCOLN QUEIROZ 
ORSINI QD 1 PAR – JARDIM 
EUROPA

02 0737 023

E D U A R D O 
OLIVEIRA DE FARIA QR

RUA CHARLES CORREIA 
ALVES N°1-27 – ISAURA PITTA 
GARMS

04 2271 012

NICOLAU PORTILIO 
FILHO TB RUA CASEMIRO DE ABREU 

QD 1 IMPAR – VILA QUAGGIO 04 0367 008

I N S T I T U T O 
NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

TBM
RUA VER JOAQUIM DA SILVA 
MARTHA QD 5 IMPAR – VILA 
SANTA IZABEL

02 0069 009

I N S T I T U T O 
NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

TBM
RUA VER JOAQUIM DA SILVA 
MARTHA QD 5 IMPAR – VILA 
SANTA IZABEL

02 0069 005

ANA CLAUDIA 
COLOMBO CA RUA SEBATIÃO ALVES – 

MARY DOTA 04 2024 040

ALM ENGENHARIA 
E COMERCIO LTDA TB RUA VITAL BRASIL QD 2 PAR – 

VILA FALCÃO 05 0290 003

CELSO PEDREIRA 
DE CASTRO TB RUA CONCORDIA QD 3 PAR – 

VILA NIPONICA 05 0641 013

JULIO CAPELIM TB
RUA JOÃO SOTERO DE 
CASTRO QD 3 PAR – V 
INDUSTRIAL

05 0024 015

G L E B A 
INCORPORAÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES S/C 
LTDA

QR ALAMEDA DOS PERIQUITOS 
QD 1 – VALE IGAPO 03 1174 068

ALEXANDRE CURY 
JUNIOR TB RUA GIOCONDO TURINI QD 8 

IMPAR – OURO VERDE 05 0937 014

ALEXANDRE CURY 
JUNIOR TB RUA SUELI GOMES FRANÇA 

QD 2 IMPAR – OURO VERDE 05 0937 015

ALEXANDRE CURY 
JUNIOR TB RUA GIOCONDO TURINI QD 8 

IMPAR – OURO VERDE 05 0937 013

ALEXANDRE CURY 
JUNIOR TB RUA GIOCONDO TURINI QD 8 

IMPAR – OURO VERDE 05 0937 016

ALEXANDRE CURY 
JUNIOR TB RUA SUELI GOMES FRANÇA 

QD 2 IMPAR – OURO VERDE 05 0937 017

GUIDO HENRIQUE 
BACCI TB RUA FORTUNATO RESTA QD 

13 IMPAR – JD JUSSARA 05 1383 007

T H E O D O R A 
RODRIGUES TB ALAMEDA ALEXANDRIA – 

SANTA EDWIRGES 04 1106 001

JOSE LUIZ ZANINI TBM RUA ARMANDO AZEVEDO QD 
1 PAR – NOVA SANTA CLARA 02 0010 009

ROBERTA DE 
A L M E I D A 
PERNAMBUCO

TB RUA DR ARMANDO PIERONI 
QD 5 IMPAR – JD AEROPORTO 02 0476 006

HELOISA HANEDA 
GONÇALVES TBM RUA BARÃO DE ITAPETININGA 

QD 8 – NUCLEO GEISEL 03 0962 046

A I L T O N 
APARECIDO TIPO 
LAURINDO

TBM RUA AZARIAS LEITE QD 2 PAR 
- CENTRO 01 0017 024

R O G E R I O 
GALAZZO TB RUA CARMENO GIANSANTI 

QD 1 – JD OLIMPICO 03 0963 009
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R O G E R I O 
GALAZZO TB RUA CARMENO GIANSANTI 

QD 1 – JD OLIMPICO 03 0963 006

R O G E R I O 
GALAZZO TB RUA CARMENO GIANSANTI 

QD 1 – JD OLIMPICO 03 0963 010

JOSE ROBERTO 
GALAZZO TB RUA CARMENO GIANSANTI 

QD 1 – JD OLIMPICO 03 0963 012

A N T O N I O 
AUGUSTO DIAS DE 
CESARO

CA RUA VIVALDO GUIMARÃES 
N°9-53 – VILA SAMARITANA 02 0143 010

ANTONIO PIRES 
MENDES TB RUA REGENTE FEIJO QD 4 

PAR – V SOUTO 05 0211 027

OSCAR NIVALDO 
BARRETO QR RUA VICENTE BARBUGIANI 

N°8-22 – JD N S DE LOURDES 04 0983 011

NETSITE SHOP 
TECNOLOGIA LTDA 
EPP

TB
AV NOSSA SENHORA DE 
FATIMA QD 18 IMPAR – JD 
EUROPA

02 0525 020

MARCOS ROBERTO 
MAGRO TB

RUA ROSEVALDO DE ABREU 
RIBEIRO QD 10 PAR – JD 
FERRAZ

05 0967 004

MARIA AMELIA 
NICOLAU TBM RUA ALMEIDA BRANDÃO Nº 

6-61 – VILA CARDIA 03 0270 012

DEBORA FAYAD 
MISQUIATI TB RUA RIO BRANCO QD 15 

IMPAR - CENTRO 01 0113 013

C L A U D I O 
JOSE MACEDO 
APARECIDO

CA RUA JOÃO DE MORAIS QD 2 – 
VILA NOVA PAULISTA 05 0427 005

SOFIA ARAUJO 
MACHLINE TB RUA JOSE FERNANDES QD 6 

IMPAR – JARDIM ESTORIL IV 02 0910 016

P E R A L T A 
INVESTIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES 
E M P R E S A R I A I S 
LTDA

TB RUA VER. GOMES DOS 
SANTOS QD 3 PAR – V. D’ARO  05 0686 014

MARIA ROSAURA 
CANHO HARADA TB RUA CYRO WENCESLAU QD 2 

PAR – JD FERRAZ 05 0701 004

SALLY SVIZZERO 
DA SILVA LOBO TB RUA MANOEL HERMANO DA 

SILVA – JD NICEIA 03 0863 011

ELCINO ANTONIO 
FERNANDES TBM RUA ALAGOAS QD 4 – VILA 

CORALINA 03 0227 004

ABEL BAPTISTA TB
RUA SARGENTO MANOEL 
RODRIGUES ROCHA QD 2 PAR 
– JARDIM PRUDENCIA

04 0545 019

A D H E M A R 
D R O M A N I 
VICENTINI CIA 
LTDA EPP

TB
RUA LUIS TADEU 
FRANCELOSO BERRO QD 1 
PAR – JD MENDONÇA

04 3198 001

A D H E M A R 
D R O M A N I 
VICENTINI CIA 
LTDA EPP

TB RUA VALDIR CAMPOS  QD 3 
PAR – JD CHAPADÃO 04 3198 031

EDEMILSON SENA 
E SILVA TB

RUA JOAQUIM GONÇALVES 
SORIANO QD 6 PAR – 
POUSADA DA ESPERANÇA I

04 3505 035

ANTONIO CARLOS 
DOS SANTOS 
BARROZO

CA
RUA ALCIDES DOMINGUES 
DOS SANTOS QD 3 PAR – PQ 
GIANSANTE

04 3019 039

F E R N A N D O 
B A S T O S 
MARTINHO JUNIOR

TB RUA CELIO DAIBEM QD 4 
IMPAR - CENTRO 02 0039 022

JUDITH FERREIRA 
TASSINARI QR RUA ANTONIO ALCAZAR Nº5-

117 – MARY DOTA 04 2024 017

GUSTAVO SCAF DE 
MOLON QR RUA SETE DE SETEMBRO Nº5-

53 - CENTRO 02 0100 017

FOUAD SOUBIHIA TB RUA SÃO SEBASTIÃO -  JD 
ELDORADO 04 3370 016

FOUAD SOUBIHIA TB RUA SÃO SEBASTIÃO - JD 
ELDORADO 04 3370 015

FOUAD SOUBIHIA TB RUA SÃO SEBASTIÃO QD 18 
PAR - JD ELDORADO 04 3370 017

L I L I A N 
O P P E R M A N N 
SAMPAIO ZAKIR

QR RUA AGENOR MEIRA Nº17-68 
– VILA NOEMY 02 0176 012

K A R L A 
TAMAROZZI DE 
OLIVEIRA

TB AV ELIAS MIGUEL MALUF 
Nº12-35 – V IDUSTRIAL 05 0091 008

DARCI BORGO TBM RUA PADRE JOÃO QD 14 PAR – 
VILA SANTA TEREZA 02 0233 013

N O R W A G E N 
ADMINISTRAÇÃO 
DE IMOVEIS LTDA

TB
ALAMEDA NOSSA SENHORA 
DO ROSARIO QD 4 IMPAR – PQ 
RESIDENCIAL DO CASTELO

04 1821 007

N O R W A G E N 
ADMINISTRAÇÃO 
DE IMOVEIS LTDA

TB
ALAMEDA NOSSA SENHORA 
DO ROSARIO QD 4 IMPAR – PQ 
RESIDENCIAL DO CASTELO

04 1821 006

N O R W A G E N 
ADMINISTRAÇÃO 
DE IMOVEIS LTDA

TB
ALAMEDA NOSSA SENHORA 
DO ROSARIO QD 4 IMPAR – PQ 
RESIDENCIAL DO CASTELO

04 1821 008

JAIR DA SILVA QR AV PINHEIRO MACHADO Nº 
13-39 – JD ROSA BRANCA 04 1475 088

MARIA HELENA 
MATHIAS CARLOS TB

RUA CB SEVERINO NUNES DA 
COSTA QD 5 PAR – JD NOVA 
ESPERANÇA 

04 1354 010

JOSE FERREIRA 
GONÇALVES TB RUA MASSAO SAKATA QD 3 

PAR – V SANTISTA 05 0567 020

AMILTON ROBERTO 
ANDRADE TB

RUA ANTONIO MANOEL 
DA COSTA QD 3 PAR – JD 
ALVORADA

03 0952 007

AMILTON ROBERTO 
ANDRADE TB

RUA ANTONIO MANOEL 
DA COSTA QD 3 PAR – JD 
ALVORADA

03 0952 006

DAISE APARECIDA 
CARDOSO RAYS TB ALAMEDA DOS BIRIS QD 1 – 

VISTA ALEGRE 04 0621 004

EDEVALDO CRUZ 
COCHETE TB RUA AVIADOR EDU CHAVES 

QD 6 IMPAR – JD AMERICA 02 0485 011

JONAS BINO TB RUA JOAO SOTERO DE 
CASTRO – V INDUSTRIAL 05 0080 005

IZABELA SAYÃO 
COMEGNO TB RUA MONSENHOR RAMIRES 

QD 4 IMPAR – VILA ZILLO 02 0642 005

RENATO MORE DE 
FIGUEIREDO TB

AV NOSSA SENHORA DE 
FATIMA QD 18 IMPAR – JD 
EUROPA

02 0525 022

RENATO MORE DE 
FIGUEIREDO TB

AV NOSSA SENHORA DE 
FATIMA QD 18 IMPAR – JD 
EUROPA

02 0525 023

J U C I N A L D O 
TORRES DOS 
SANTOS

TB
RUA DR JOSE CORREIA VEIGA 
MARTINS DE MESQUITA QD 1 
IMPAR – PQ GIANSANTE

04 3017 007

LUIZ HENRIQUE 
MARQUES DE 
CARVALHO

TB RUA JOSE FERNANDES QD 6  
IMPAR – JD ESTORIL IV 02 0910 015

LUIZ HENRIQUE 
MARQUES DE 
CARVALHO

TB
RUA PROF WILSON 
MONTEIRO BONATO QD 1 
IMPAR – JD ESTORIL IV

02 0910 014

JOSE SILVIO TOSI TBM RUA GERSON FRANÇA QD 19 
PAR – JD ESTORIL II 02 0647 006

RITA DE CASSIA 
DOS SANTOS 
BARROZO

TB
RUA ALCIDES DOMINGUES 
DOS SANTOS QD 3 PAR – PQ 
GIANSANTE

04 3019 035

VICTOR GERALDO 
PENTEADO TB

RUA SARGENTO CARLOS 
JOSE TOMAZ QD 1 V SÃO 
PAULO

04 3074 013

C R I S T I A N E 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

TB
RUA JOÃO BASTOS PEREIRA 
QD 1 IMPAR – POUSADA DA 
ESPERANÇA I

04 3468 006 

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 413/07
RAZÃO SOCIAL POSTO PAINEIRAS DE BAURU LTDA
CNPJ 03.278.451/0001-83
ENDEREÇO GETULIO VARGAS 24-20
RESP. LEGAL ANA PAULA GONÇALVES PIMENTEL DE OLIVEIRA BEBER
CPF 22126122816
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 20143/17
RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL INDEPENDENCIA
CNPJ 05.966.893/0001-48
ENDEREÇO VILA INDEPENDENCIA
RESP. LEGAL MARIA REGINA BINATTO
CPF 95947450887
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 13968/06
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-IESP
CNPJ 63.083.869/0021-00
ENDEREÇO ANHANGUERA
RESP. LEGAL SAID YUSUF ABU LAWI
CPF 04836387817
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
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ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 49578/07
RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO G.F. LTDA ME
CNPJ 00.234.580/0001-81
ENDEREÇO CUSSY JUNIOR 2-4
RESP. LEGAL FERNANDO HENRIQUE MORETTO GOMES
CPF 21661515827
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 20351/10
RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA
CNPJ   45.012.051/0001-71
ENDEREÇO MANOEL MENDES CAETANO 9-30
RESP. LEGAL IVAN SERGIO FERNANDES
CPF 01541014863
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 35014/11
RAZÃO SOCIAL SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ 55.839.922/0002-60
ENDEREÇO ALAMEDA FLOR DO AMOR
RESP. LEGAL JOSE FLAVIO CABREIRA FERNANDES
CPF 06180630801
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 43149/12
RAZÃO SOCIAL SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ 55.839.922/0003-40
ENDEREÇO ORLANDO RANIERI 6-20
RESP. LEGAL JOSE FLAVIO CABREIRA FERNADES
CPF 06180630801
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 17341/11
RAZÃO SOCIAL GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO TRIAGEM
CNPJ MANOEL DA SILVA MARTHA 1-74
ENDEREÇO JARDIM GUADALAJARA
RESP. LEGAL ARNALDO REGALIN 
CPF 01526663899
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
 PROCESSO 46045/09
RAZÃO SOCIAL GCG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ 03.680.580/0001-01
ENDEREÇO NATALINA BONORA 1-85
RESP. LEGAL GUILHERME CLAUS GODIANO
CPF 31420883852
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405
CNAE 3600-6/01- CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 07/09/17
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68128/17 ELAINE GUERREIRO RODRIGUES 1006/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68128/16 ELAINE GUERREIRO RODRIGUES 1006/E-1

Seção III
Editais

AVISOS

Ata de Registro de Preços – Processo: 29.879/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 201/2017 - 
Objeto: aquisição estimada anual de 600 (seiscentas) unidades de tinta para tecido vermelha - Proponentes 
num total de 04 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 14/09/2017 - Contratada:
BECO BAURU COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI – EPP (RP 422/2017)
Bauru, 15/09/2017 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 24.942/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 204/2017 – Sistema de Registro de Preço 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote –  LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 
– Objeto Aquisição estimada anual de 50 (cinquenta) unidades de caixa térmica para o Município. Aberto 
no dia: 30/08/2017 às 8h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento 
e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/09/2017 e devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru em 11/09/2017, à empresa abaixo:
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI - ME
LOTE 01
Item 01 - Caixa Térmica confeccionada em polietileno, capacidade 8,5 litros, à R$ 125,27  unitário. Marca: 
EASYPATH. 
Item 02 - Caixa Térmica confeccionada em polietileno, capacidade 45 litros, à R$ 336,95  unitário. Marca: 
EASYPATH. 
Item 01 - Caixa térmica em polietileno rígido com tampa articulada (dobradiça na tampa e corpo da 
caixa) com capacidade 8,5, com divisor para transporte de tubos de coleta de sangue, à R$ 188,76  
unitário. Marca: EASYPATH. 
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 15/09/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 24.942/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 204/2017 – Sistema de Registro de 
Preço - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por 
Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 50 (cinquenta) unidades de caixa térmica para o Município. 
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. 
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI - ME

Bauru, 15/09/2017 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.106/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 226/2017 –– tipo Menor Preço por 
Lote – Objeto: contratação de empresa para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios e 
estacionamento utilizando transponder de identificação veicular (TAGs) para atender as necessidades de 
diversas Secretarias deste município.
Aberto no dia 15/09/2017 às 08h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação foi deserta. 
Bauru, 15/09/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.228/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 215/17 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento da quantidade estimada anual de 24.000 kg (vinte e quatro mil quilos) de pão tipo francês 
COM ENTREGA PONTO A PONTO. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 29/09/2017 às 8h 
- A abertura da Sessão dar-se-á no dia 29/09/2017 às 8h. Início da Disputa de Preços dia 29/09/2017 às 11h 
– Pregoeiro: Cristiano Ricardo Zamboni. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão 
de Compras e Licitações, Rua Gerson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 689012.
Divisão de Compras, 15/09/2017 –  compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/17 – PROCESSO Nº 34.471/17 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP – Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 80.000 KG (OITENTA MIL QUILOS) DE ARROZ PARBOILIZADO, MELHOR DESCRITOS 
NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada: Secretaria 
Municipal da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I e IV do Edital nº 259/17, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo 
e preço abaixo consignado:
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LOTE 01 – ARROZ PARBOILIZADO – COTA PRINCIPAL – DISPUTA AMPLA

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Un. 
QTDE. 

EST. 
ANUAL

Valor Unit. 
Do Quilo Marca

01 ARROZ PARBOILIZADO: Demais especificações 
estão indicadas no Anexo I e IV do Edital nº 259/17. KG 72.000 R$ 2,43 EXTRA 

FINO

LOTE 02 – ARROZ PARBOILIZADO – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME / EPP

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Un. QTDE. EST. 
ANUAL

Valor Unit. 
Do Quilo Marca

01 ARROZ PARBOILIZADO: Demais especificações 
estão indicadas no Anexo I e IV do Edital nº 259/17. KG 8.000 R$ 2,43 EXTRA 

FINO

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 176/17 – ASSINATURA: 01/09/17 – 
VALIDADE: 31/08/18. Bauru, 15/09/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 198/17 
- Processo n.º 22.932/17 – Modalidade: Convite nº 007/17 - Tipo: Menor Preço Global – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE 
FIBRA ÓTICA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL – PAÇO – PRAÇA DAS 
CEREJEIRAS, 1-59 ATÉ A FUTURA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – AV. DUQUE DE 
CAXIAS, 16-33 INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E TUDO MAIS 
QUE SE FIZER NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO Interessada: Secretaria Municipal da 
Educação. Notificamos aos interessados no presente certame que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Adjudicados pela Sra. Secretária da Educação, em 15/09/17, da seguinte forma: 
LICITANTE VENCEDORA – TELSYS INFORMÁTICA LTDA EPP.

IT QTD Un/
Med DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA

VALOR 
UN POR 
METRO

VALOR 
TOTAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01 1

Prancha

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO CABEAMENTO 
ÓPTICO COM APROVAÇÃO DA 
OCUPAÇÃO DOS POSTES DA CPFL COM 
FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), 
MEMORIAL DESCRITIVO E APROVAÇÃO 
JUNTO A CPFL E ANATEL.

Telsys R$ 
3.000,00

R$ 
3.000,00

VB

LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO Telsys R$ 
7.000,00

R$ 
7.000,00

FUSÃO ÓPTICO Telsys R$ 
1.100,00

R$ 
1.100,00

ORGANIZAÇÃO DE RACK Telsys R$ 
500,00 R$ 500,00

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS NO POSTE Telsys R$ 
2.000,00

R$ 
2.000,00

IDENTIFICAÇÃO E TESTES Telsys R$ 
1.000,00

R$ 
1.000,00

IT QTD Un/
Med DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA

VALOR 
UN POR 
METRO

VALOR 
TOTAL 

MATERIAL DE CONSUMO

01 4 Un MINI GBIC 1000BASE-LX 
SM LC 10KM

Modelo 4L-PB531G-L10 
Marca 4LAN

R$ 
312,00

R$ 
1.248,00

02 2500 M

CABO ÓPTICO SM AUTO 
SUSTENTÁVEL 2 PARES 
DE FIBRAS Monomodo  
2.500 m

Modelo CABO OPTICO 
CFOA-SM-AS80-G 

04F NR (ABNT) Marca 
Furukawa

R$ 4,62 R$ 
11.550,00

03 2 Un DIO MODULO BÁSICO (p/ 
Rack) para 24FO no mínimo

Modulo Basico B-48 
(35260163) Fabricante 

Furukawa

R$ 
425,10 R$ 850,20

04 16 Un ACOPLADOR ÓPTICO SM 
SC-SPC

Kit de adaptadores 
Opticos 01F SM SC-OS 

Azul (Kit 02 peças) – 
35260339 Fabricante 

Furukawa

R$ 49,40 R$ 790,40

05 24 Un
EXTENSÃO ÓPTICA 
CONECTORIZADA 02F SM 
SC-SPC - D0.9

Kit p/ DIO SM SC 02 
F D0.9 – 35260319 

Fabricante Furukawa
R$ 71,50 R$ 

1.716,00

06 24 Un CORDÃO DUPLEX SM LC-
SPC / SC-SPC 3,0M

Cordão duplex SM LC 
– SPC/SC – SPC 3,0 M 

– 33000306 – Fabricante 
Furukawa

R$ 42,90 R$ 
1.029,60

07 2 Un
CAIXA DE EMENDA 
ÓPTICA 24F AÉREA 
SUBTERRÂNEA

CEO Caixa emenda 
OPT 72F (ERA/SUBT) 

Fibracem

R$ 
247,00 R$ 494,00

08 150 Un PLACA DE ADVERTÊNCIA 
PARA FIBRA ÓPTICA

Modelo 3MM-INJ-
Relevo OI-01082 – Marca 

Fibracem
R$ 2,37 R$ 355,50

09 2 Kt KIT BANDEJA DE EMENDA 
STACK 24F

Bandeja de emenda 
STACK 24F – 35260424 

Fabricante Furukawa

R$ 
163,80 R$ 237,60

10 2 Kt
KIT SUPORTE DE 
ADAPTADOR PARA DIO 
B48 SC/SC

Kit de ancoragem e 
acomodação – 35260064 
– Fabricante Furukawa

R$ 67,60 R$ 135,20

11 2 Kt KIT ANCORAGEM

Kit 3X Placas LGX 12 
P LC/SC PLASTIC – 
35265042 Fabricante 

Furukawa

R$ 71,50 R$ 143,00

12 65 Un AT- SUPORTE P/BAP ARJ Company R$ 2,50 R$ 162,50

13 65 Un AT - CINTA BAP 1MT C/ 
PARAFUSO ARJ Company R$ 7,31 R$ 475,15

14 130 Un AT - ALÇA MULTIPLEX 
35MM ASM-035 PLP Brasil R$ 5,63 R$ 731,90

15 65 Un OLHAL COM ROSCA M-12 ARJ Company R$ 4,90 R$ 318,50
16 65 Un PARAFUSO P/OLHAL M-12 ARJ Company R$ 0,72 R$ 46,80

VALOR GLOBAL R$ 34.974,35

Bauru, 15/09/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 41.234/2017 
– Modalidade: Inexigibilidade de Licitação conforme disposto no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 
8.666/93 - Interessada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Objeto: PAGAMENTO DA TAXA 
DE ORGANIZAÇÃO DA ETAPA DA COPA SÃO PAULO DE CICLISMO, QUE OCORRERÁ NO 
MUNICÍPIO DE BAURU, NO DIA 01/10/2017. - PROPONENTE: GT EVENTOS ESPORTIVOS 
LTDA ME - Valor Total de R$ 7.800,00. Ratificação: 14/09/2017, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 47.587/2017 
– Modalidade: Inexigibilidade de Licitação conforme disposto no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 
8.666/93 - Interessada: Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos- Objeto: CONTRATAÇÃO DE 04 
ASSINATURAS DIÁRIAS DO JORNAL DA CIDADE. - PROPONENTE: JORNAL DA CIDADE DE 
BAURU LTDA- Valor Total de R$ 1.420,00. Ratificação: 11/09/2017, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 308/17 - Processo n.º 2.809/14 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 007/17 - Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço 
global - Tipo Menor Preço Global – Objeto: C O N T R ATA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O S  D E 
E N G E N H A R I A PA R A IMPLANTAÇÃO DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PA R A 
C E N T R O  D E  I N I C I A Ç Ã O  A O  E S P O RT E  -  C I E  -  C I E  3  R 4 5  B A U R U  -  Q U I N TA 
R A N I E R I  -  L O C A L :  R U A R I C A R D O  P E Z Z A N ,  S / N . º ,  Q T.  0 2 ,  E S Q U I N A C O M 
A R U A M A N O E L C A Ç Ã O ,  S E TO R  5  -  Q U A D R A 1 . 4 2 8  –  C E P 1 7 . 0 5 5 - 8 0 8  – 
R E S I D E N C I A L Q U I N TA R A N I E R I  -  Z O N A O E S T E  D E  B A U R U / S P -  Interessado: 
Gabinete do Prefeito.  Para ser admitida a presente Concorrência, deverá o interessado entregar na 
Secretaria da Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru/
SP - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 9h do dia 23/10/17, os envelopes a que se 
refere o item IX_do Edital. O edital de licitação poderá ser adquirido até o dia 20/10/17, junto Secretaria 
de Planejamento, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º andar, a partir da primeira publicação do presente, 
mediante o recolhimento de R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do edital. 
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital n.º 557/16 – Processo n.º 40.449/12 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 058/16 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – LOTE EXCLUSIVO 
PARA ME E EPP E DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 958 (NOVECENTAS E CINQUENTA E OITO) 
BATERIAS PARA USO EM MOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES, NOVAS E 
SELADAS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Todas as Secretarias 
Municipais, o Gabinete do Prefeito, o 12º Grupamento de Bombeiros, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB e a 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o certame 
resultou FRACASSADO.
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 183/17 – Processo nº 12.640/17 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 130/17 – Tipo Menor Preço Por Lote – DIFERENCIADA NO 
MODO COTA RESERVADA PARA MEI, ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MINI 
DESKTOP 08 Gb DE RAM – Interessado: Secretaria Municipal de Bem Estar Social. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o certame 
resultou FRACASSADO.
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO - Edital nº 222/2017 - Processo nº 26.830/2017 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 003/2017 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE: 3.022,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE 
BASE DE BRITA GRADUADA, 532,74 METROS DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 20 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 803,38 M² DE CALÇADA E 189,00 METROS DE GALERIA 
DE ÁGUAS PLÚVIAS NO BAIRRO PARQUE VAL DE PALMAS, COM O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM 
E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
PROJETO PERTENCENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 829640/2016 POR INTERMÉDIO 
DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
- Interessado: Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 
analisando os documentos apresentados no processo em epígrafe, e o parecer técnico da Arq. Perola Mota 
Zanotto, da Secretaria Municipal de Obras anexa às fls. 231 a 233 dos autos, RESOLVE: INABILITAR a 
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empresa conforme no motivo abaixo enumerado: 
WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, pois não apresentou atestados/certificados que comprovam 
a capacidade técnica operacional da empresa e do profissional responsável nas quantidades mínimas solicitadas no 
edital, na pavimentação asfáltica com base de brita graduada no total solicitado de 3.022,00, mínimo exigido 
de 1.511,00, apresentou atestado executado no total de 792,22.  Fica HABILITADA a empresa: FORTPAV 
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pois a mesma comprovou a capacidade técnico operacional da 
empresa e dos profissionais responsáveis  dos serviços Guia e sarjetas extrusada no total solicitado de 532,74, 
mínimo exigido de 266,37, apresentou atestado executado no total de 6.860,35 e na pavimentação asfáltica 
com base de brita graduada no total solicitado de 3.022,00, mínimo exigido de 1.511,00, apresentou atestado 
executado no total de 26.000,00, estando de acordo com o subitens 6.1.3 do edital 222/17.  Abre-se prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 216/2017 – Processo n.º 27.920/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 152/2017 – Do Tipo Menor Preço por Lote - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE: 15 (QUINZE) TAMBORES DE 200 LITROS DE ÓLEO TÉRMICO INDUSTRIAL 46, PARA 
TEMPERATURA MINÍMA DE 250 GRAUS E 05 (CINCO) TAMBORES DE 170 QUILOS DE GRAXA 
MP-2, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessado: Secretaria Municipal de Obras. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi 
devidamente Adjudicada pelo pregoeiro em 11/09/17 e Homologada pelo Secretário Municipal de Administração 
em 13/09/17 conforme abaixo:
LOTE 1 – TAMBORES DE ÓLEO TÉRMICO E GRAXA.
EMPRESA: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA – EPP. – Total Lote R$ 26.400,00

ITEM
QUANT.

ESTIMADA 
ANUAL

UNID. ESPECIFICAÇÃO MINIMA MARCA P. UNIT. R$

01 15 Unid. 

Tambores de 200 litros cada de 
Óleo Térmico Industrial 46, 
para temperatura mínima de 
250 graus, utilizado em usina 
de asfalto.

LUCHETI 
LUC TERMI 

46
R$ 1.150,00

02 5 Unid. Tambores de 170 kg cada de 
Graxa MP-2.

LUCHETI 
GRAXA MP2 R$ 1.830,00

Bauru, 15/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior - Diretor da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/17–PROCESSO Nº29.634/17– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU–
CONTRATADA:ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA 
ANUAL 3.000 UN. DE PASTA PERSONALIZADA - Interessada:Secretaria da Educação, cujas especificações estão no Anexo I do Edital 
nº 241/17, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo e preço abaixo consignado: 
LOTE 02 – PASTAS DE PAPEL COUCHÉ PERSONALIZADAS

IT QTD UN DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VALOR UNIT
01 3.000 UN PASTAS PERSONALIZADAS conforme especificação do Edital. ETIBRAS R$ 0,99

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 165/17 – ASSINATURA: 11/09/17 – VALIDADE: 10/09/18. Bauru, 15/09/17 – 
Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME. 

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU 
COHAB BAURU

CNPJ 45.010.071/0001-03
Torna público a abertura de licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 03/2017, menor preço, para a 
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de publicações em jornal de grande circulação 
em Bauru, jornal de grande circulação no Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, para 
publicações de resumos de editais de licitações e outras matérias pertinentes, e publicidade legal.
EDITAL DISPONÍVEL EM: www.cohabbauru.com.br;  “editais e publicações”. DATA PREVISTA: 29/09/2017, 
9:30h. Local: sede da COHAB BAURU – Av. Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, Bauru/SP. Esclarecimentos: 
licitacao@cohabbauru.com.br; 14.3235.9215. Cleber Speri, Pregoeiro

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 1 ano
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIO: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA
OBJETO: Terreno no lote 19 da quadra 86 – NH Mary Dota – Bauru SP, Rua Brasilia dos Santos Welichan. 
Matricula 47.359 – 2º CRI de Bauru SP.
Assinatura: 31 de Julho de 2017.

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 1 ano
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

PERMISSIONÁRIO: CARLOS FRAGNAN
OBJETO: Terreno no lote 17 da quadra 88 na Rua Maria Elisia Nogueira de Oliveira,  NH Mary Dota em Bauru 
SP . Matricula 74.869 – 2º CRI de Bauru SP
Assinatura: 30 de Junho  de 2017.

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 1 ano
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIOS:  DALUCIO ANTONIO TELES SOARES
OBJETO: Terreno  no lote 07 da quadra 69 na Rua Mamoro Utyama do Núcleo Habitacional Mary Dota –Bauru 
SP , matrícula 85.147 2 º CRI de Bauru- SP
Assinatura: 31 de Agosto de 2017.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Pregão eletrônico  nº. 02/2017 (PI 1671, 28/07/2017),  para:
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de produtos para limpeza, higienização, confecção do café aos 
funcionários da Cia. e produtos descartáveis.
As empresas vencedoras para os respectivos lotes foram:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME: lotes 01 e 02: produtos e 
acessórios para café, e produtos e acessórios para limpeza;
AMÉRICA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME:  lotes 03 e 04:  
produtos e acessórios para higiene, e descartáveis.
Em 12/09/2017 o objeto do certame foi ADJUDICADO às vencedoras. Em 13/09/2017, o Sr. Diretor Presidente 
HOMOLOGOU o processo licitatório.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo Administrativo nº 1.054/2.017 – Convite  nº 02/2.017 – DAE.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de monitoramento via GPRS em 05 
(cinco) Estações Elevatórias de Esgoto, conforme especificações contidas no Anexo I do Convite. A Comissão de 
Processamento e Julgamento de Licitações – CPJL torna público que, constatada a ausência de interessados na 
sessão realizada em 06/09/2017, a licitação foi declarada DESERTA.

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
9121/2009 Ercilia de Oliveira Silva Solicitação de reparcelamento
4257/2012 Pedro Romualdo de Oliveira Solicitação de reparcelamento
3035/2015 Marli Pertinhes Ranieri Análise de Vazamento (correção ao 

publicado em 14/09/17)
4108/2015 Alexsander Marcatto Análise de Restituição
4154/2015 Juciei Pereira de Assis Análise de Vazamento
4752/2015 Patricia Maria Sodre Análise de Vazamento
4757/2015 Maria das Dores Salgueiro Geraldo Análise de Vazamento
4777/2015 Erika Cristina Bandeli Análise de Vazamento
4912/2015 Juverci Duarte Borba Análise de Vazamento
5012/2015 Luiz Carlos do Rosário Análise de Vazamento
1474/2016 Instituição Beneficente Bom Samaritano Redução de Tarifa
4138/2016 Graziela Martins de Freitas Ferreira Análise de Conta
5337/2016 Antonio Ribeiro de Seixas Alteração cadastral
6347/2016 Sebastião Fermiano Análise de Vazamento
364/2017 Mara Cristina Ramos Análise de Conta
2296/2017 Iara Silveira Moliterno Rapini Análise de conta
2301/2017 Roseli Mendes de Souza Análise de Restituição
3164/2017 Joice Josiane da Silva Santos Análise de Restituição
3622/2017 Associação Creche Berçario Rodrigues de Abreu Redução de Tarifa
4170/2017 Paulo Sergio Francisco Pereira Solicitação de reparcelamento
4179/2017 Gilberto Pereira de Souza Análise de Conta
4204/2017 Angelica Aparecida Ramos Análise de conta
4251/2017 Maria Rigoni Fidalgo Tarifa de Isenção
4256/2017 Rosalia Pereira de Almeida Análise de Restituição
4813/2017 Isabeli Monique Trovelli Análise de Vazamento
4821/2017 Ivan Resta Umann Análise de Restituição
4926/2017 Edinei Ramiro de Freitas Análise de Vazamento/Restituição
5402/2017 Silvanir Francisco Lino de Souza Análise de Restituição
5767/2017 Alvaro Lopes Junior Análise de Restituição

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
644/2015 Ronaldo Pereira Análise de Vazamento
2810/2015 Agnaldo Bispo de Macedo Tarifa de Isenção
4999/2015 Sérgio de Avila Luiz Análise de Vazamento
727/2016 Unipetro Marilia Distribuidora de Petroleo LTDA Recurso de Infração
3646/2016 Simonne Di Piero Análise de Conta
4536/2016 Kazuo Kosaka Análise de Conta
5666/2016 Marta Batista Ferreira Análise de Conta
526/2017 Daniel Rodrigues dos Santos Análise de Conta
1127/2017 Maria Gabriela Ballestero Zago Mattos Baixa de Pagamento
2683/2017 Stefanny Wellin Ferreira Análise de Conta
3375/2017 Luiz Alexandre Gaspar Marques de Jesus Baixa de Pagamento
3845/2017 Rosilei Aparecida da Silva Prado Aferição de Hidrômetro
5291/2017 Joelma Lucia Camargo Fracaroli



88 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 2.017

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
4669/2015 José da Silva Lins Análise de Vazamento
851/2016 José Moacir Ferreira Junior Análise de Vazamento
5557/2016 Viviane Bueno da Silva Análise de Vazamento

CONCLUÍDOSÀ DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
4602/2017 Robson Neves Silva Esclarecimento de Cobrança

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis dos endereços abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no 
POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a 
Rua Inconfidência, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a 
regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento 
implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

PROCESSO ANO IDENTIFICAÇÃO
2701 2014 4.308.551-44
2667 2017 4.004.890-10
3832 2017 5.458.219-65

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
DAJ

RESOLUÇÃO N.º 005 DE 29 DE JUNHO DE 2017
Autoriza a Cessão de um aparelho notebook de propriedade do DAE à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.
O Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no uso das atribuições conferidas 
pela Lei Municipal n.º 1.006, de 24 de dezembro de 1962, e:
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem como atribuição a realização da 
política ambiental do Município, compondo-se além do Gabinete do Secretário, dos Departamentos Zoo 
Botânico e Departamento de Ações e Recursos Ambientais;
CONSIDERANDO a necessidade de utilização de um equipamento notebook para o desenvolvimento dos 
trabalhos junto ao Gabinete da Secretária;
CONSIDERANDO a impossibilidade de pronto atendimento dessa necessidade premente pela Secretaria 
e a disponibilidade do bem;

RESOLVE
Art. 1º: Autorizar a Cessão de 01 (um) equipamento notebook, de propriedade do DAE, descrito no 
PIB 10614, o qual ficará alocado no Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a título de 
empréstimo, mediante termo de cessão de uso.
Art.2º:  Do termo de Cessão de Uso deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente as seguintes:
a) prazo determinado de 12 (doze) meses para o uso, podendo, ser prorrogado por igual período, ou ainda, 
ser rescindido o termo de Cessão antes desse prazo, conforme conveniência da Administração;
b) manutenção, guarda e conservação do equipamento por parte do Cessionário, o qual assumirá a 
responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso;
Art. 3º: Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru em 29 de junho de 2017.

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente do Conselho Administrativo

ANDRÉ LUIZ ANDREOLI
Membro do Conselho

JOÃO CARLOS HERRERA
Membro do Conselho

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 174/2017-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  Nº 316/2015-DAE, de 01/11/2015, que designou o servidor Sr. José 
Carlos dos Santos II, encanador, matrícula 100620, portador do RG nº  13343304-SP-SSP, para exercer a função 
de Coordenador de Equipe Externa junto à Divisão Técnica, com efeitos retroativos a partir do dia 08 de maio de 
2017.
Bauru, 15 de maio de 2017.

Portaria nº 189/2017-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. José Roberto de Carvalho,  matrícula 102.254, Desenhista Técnico Projetista, 
portador do RG. nº 17.116.252-SSP-SP, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção de Topografia, 
Projeto e Desenho, com efeitos retroativos a partir de 30 de maio de 2017, de acordo com o Artigo 7º, Inciso I, 
letra b, da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 31 de maio de 2017.

Portaria nº 204/2017-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. Marcio Fabiano Battaiola, matrícula 100.728, portador do RG. Nº 20.928.817-6-
SSP/SP, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção Administrativa e de Legislação de Trânsito, a partir 
de 07 de junho de 2017, de acordo com o Artigo 9º, Inciso II, letra “a” da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho 
de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 07 de junho de 2017.

Portaria nº 208/2017-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. Antonio Donizeti Gaspareti, Encanador, matrícula 100560, portador do RG nº 
180331644-SSP-SP, para exercer a função de Coordenador de Equipe Externa junto à Divisão Técnica, com 
efeitos retroativos a partir de 01 de junho de 2017, de acordo com o Artigo 16,  parágrafo 1º e 2º da Lei Municipal 
nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 12 de junho de 2017.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 3699/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 065/2017 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e manutenção 
de sistema informatizado de gestão pública, especificamente administração de pessoal com ponto 
eletrônico, 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 13/09/2017 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda

Processo Administrativo nº 1323/2017 – DAE
Pregão Eletrônico nº 048/2017 - DAE
Objeto: Aquisição de Descartáveis, 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 11/09/2017 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 � Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

Valor  
Total

01 160.000 Unid.

Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, 
translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, 
capacidade de 300 ml, massa mínima 2,70 g e resistência 
mínima de 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.
Marca: Vero

R$ 0,534 R$ 
8.544,00

02 93.000 Unid.

Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, 
translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, 
capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades 
cada. 
Marca: Totalplast

R$ 
0,0255

R$ 
2.371,50

03 93.000 Unid.
Tampa plástica descartável, 100 ml, translúcida, para 
copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada. 
Marca: Totalplast

R$ 
0,0345

R$ 
3.208,50

04 93.000 Unid.
Colher plástica descartável para sobremesa, resistente, 
cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada. 
Marca: Bello

R$ 0,34 R$ 
3.162,00

1-ª Classificada: América Clean Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda – ME
Valor Total: R$ 17.286,00

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, 
em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em 
Reunião dia 25 de Setembro de 2017 (segunda-feira), partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no 
TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-027934/17 06-028012/17 11-028019/17
02-027976/17 07-028014/17 12-028020/17
03-027980/17 08-028016/17 13-028021/17
04-027997/17 09-028017/17 14-028022/17
05-028011/17 10-028018/17 15-028023/17

16-028024/17 21-028029/17
17-028025/17 22-028031/17
18-028026/17 23-028032/17
19-028027/17 24-028034/17
20-028028/17 25-028035/17

Bauru, 16 de Setembro de 2017.               
Presidente da JARI

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, que 
os recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados, ou seja, foram protocolados fora do prazo 
legal,conforme art. 285,parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião dia 25 de Setembro de 2017 
(segunda-feira), partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a 
saber:

01-027992/17
02-028008/17
03-028009/17
04-028033/17

Bauru, 16 de Setembro de 2017.               
Presidente da JARI
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017
Processo nº 5728/17 – Pregão Registro de Preços nº 043/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: EFICAZ LOCADORA LTDA – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO de locação de banheiro químico individual, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 603 M.O.

Locação de banheiro químico 
individual, com transporte para 
colocação e retirada, portáteis, 
com montagem, manutenção diária 
e desmontagem, TUDO POR 
CONTA DO LOCADOR.

SATÉLITE R$ 70,00 R$ 
42.210,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA A ME E EPP

Item Qte
Estimada Un Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 201 M.O.

Locação de banheiro químico 
individual, com transporte para 
colocação e retirada, portáteis, 
com montagem, manutenção diária 
e desmontagem, TUDO POR 
CONTA DO LOCADOR.

SATÉLITE R$ 70,00 R$ 
14.070,00

Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 30/08/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017
Processo nº 2218/17 – Pregão Registro de Preços nº 010/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de tinta para demarcação viária e solvente, destinado a atender a Gerência de Planejamento e Sinalização 
Viária da EMDURB, na implantação de sinalização viária no município de Bauru, conforme especificação 
abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTAS RESERVADAS A MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

11 200

Latas 
de
18 

litros

Solvente (diluente) à base de 
hidrocarbonetos de rápida evaporação, 
isento de benzeno, em embalagens 
de 18 litros, para diluição de tinta de 
demarcação viária à base de resina 
acrílica.

Incovia R$ 135,00 R$ 27.000,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
COTAS RESERVADAS A MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

03 62

Latas 
de
18 

litros

Tinta para demarcação viária Preta, 
à base de resina acrílica, conforme 
ABNT NBR 11862:2012

Incovia R$ 220,50 R$ 13.671,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 01/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/15
Processo nº 4047/15 – Pregão Presencial nº 009/15.
Contratante: EMDURB – Contratada: WITZLER DO BRASIL LTDA – ME.
Objeto: A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e cláusula 2.1 do Contrato em epígrafe, pactuam a prorrogação do presente 
contrato por 12 (doze) meses, de 15/09/2017 à 14/09/2018, perfazendo ao final deste 36 (trinta e seis) meses 
de contrato. Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado no período pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na cláusula 2.2 do contrato em epígrafe. O valor pago 
estimado a CONTRATADA permanecerá, conforme quadro de serviços e valores contratados que segue 
abaixo.
Descrição do objeto e valores pactuados:

ITEM DESCRIÇÃO
(Tipos de Lâmpadas)

Quantidade
estimada

Valor
Unitário Valor Total

01 Lâmpada < 1,20 m 62.500 R$ 0,45 R$ 28.125,00
02 Lâmpada >=1,20 m 10.000 R$ 0,55 R$ 5.500,00

Valor Global R$ 33.625,00

Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo.
Assinatura: 13/09/17
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/14
Processo nº 4894/14 – Dispensa de Licitação.
Contratante: EMDURB – Contratada: SÉRGIO ZULIAN CARDOSO  e MARIA GILDA RODRIGUES 
DA SILVA.
Objeto: LOCADORES E LOCATÁRIA, de comum acordo, considerando a necessidade e o interesse 
publico de se manter em funcionamento o Setor de Varrição (Diretoria de Limpeza Pública) da EMDURB, 
para atender a demanda do município, considerando as acomodações e a localização satisfatória para o 
funcionamento do setor, aditam o contrato nº 029/2014, processo nº 4894/2014, referente à locação do 
imóvel não residencial situado na RUA DR. VIRGÍLIO MALTA, nº 8-71 – CENTRO – NA CIDADE 
DE BAURU-SP, prorrogando o prazo de locação por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 16/09/2017 
findando-se em 15/09/2018, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou 
extrajudicial. 
Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado no período pelo IGPM (FGV), previsto na 
cláusula 3.5 do contrato, bem como a redução do valor previsto na cláusula 3.5 do contrato em epígrafe. 
O valor mensal para a Contratada passará este de, R$ 1.140,77 (Um mil cento e quarenta reais e setenta 
e sete centavos), para R$ 1.000,00 (Um mil reais), perfazendo o valor anual estimado em R$ 12.000,00 
(Doze mil reais), com base na proposta de renovação apresentada pelo LOCADOR às fls. 211 do processo 
supracitado.
Os pagamentos das despesas oriundas deste processo/contrato serão suportados por receitas próprias da 
EMDURB/LOCATÁRIA, conforme Nota de Reserva de Valor nº 89. Continuam em vigor as demais 
cláusulas contidas no contrato celebrado no dia 16 de setembro de 2014, e que não foram objeto do presente 
ou outro termo aditivo.
Assinatura: 12/09/17
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Publicada em 14/09/2017, onde se lê:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 051/2017 – Processo nº 6353/2017....
Leia-se:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial Registro de Preço nº 051/2017 – Processo nº 6353/2017
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, o credenciamento das empresas participantes 
CARMEN LÚCIA REQUENA ME., e ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA LTDA ME., que após abertura dos envelopes nº 01 “Proposta de Preço” e verificação dos 
preços ofertados, a Pregoeira resolveu classificar para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 96, 99, 100, 101, 103 e 104 à empresa ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA LTDA ME., e para os itens 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 105, 106, 107, 108 e 111 à empresa CARMEN LÚCIA REQUENA ME., os itens 
07, 08, 09, 12, 14, 29, 30, 31, 43, 91, 94, 97, 102, 109, 110, 112 e 113 restaram DESCLASSIFICADOS, e 
os itens 95 e 98 restaram DESERTOS.  Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 “Documentos 
de Habilitação” das empresas vencedoras, o qual após análise da documentação apresentada a pregoeira 
resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras nesta sessão, cabendo à decisão final sobre a adjudicação 
e homologação a autoridade competente. Perguntado sobre a intenção de recurso a reposta foi negativa. 
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de chaves, ...
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053245
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un Braço do espelho, 01 un braço do espelho retrovisor externo, 03 un cola p/ parabrisa, 01 un 
corpo do espelho retrovisor, 01 pc espelho retrovisor, 01 un lanterna dianteira lado esquerdo da seta, 01 un 
vidro fixo, 01 un vidro da porta, 01 mão de obra de funilaria.
Valor Total: R$ 3.882,77
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053246
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un Estator do alternador, 01 un Rotor do alternador, 01 pc regulador de voltagem, 01 un regulador 
de tensão, 01 un ponte retificadora, 02 un lanterna dianteira, 02 un rolamento do alternador.
Valor Total: R$ 841,45
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053247
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 pc Cruzeta do cardan, 01 jg reparos do cardan, 01 un retentor do pinhão.
Valor Total: R$ 820,23
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053248
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 pc Coxim do radiador.
Valor Total: R$ 30,90
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053249
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 Pc Regulador de voltagem.
Valor Total: R$ 46,88
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053250
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un filtro de oleo, 01 pc elemento filtro de ar.
Valor Total: R$ 282,28
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053251
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 04 un cônico grampo, 01 un interruptor, 01 un mola, 02 pc parafuso, 01 un pino de centro, 01 un 
porca dupla, 02 pc porca, 01 un sapata do eixo , 1 m.o. mão de obra.
Valor Total: R$ 616,70
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053252
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un elemento do filtro diesel, 01 pc mola 6a dianteira, 01 un pino de centro.
Valor Total: R$ 542,56
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053253
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un porta escova do alternador.
Valor Total: R$ 37,01
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053254
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un eixo do comando.
Valor Total: R$ 1.490,86
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053255
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 pc cilindro mestre, 03 pc hidrovácuo do frio, 02 pc válvula de freio, 01 mão de obra mecânica, 
mão de obra funilaria.

Valor Total: R$ 3.076,96
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053256
Processo Nº6936/16  -  Pregão Registro de Preços  nº  079/16
Contratante: EMDURB  
Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME 
Objeto: 12 pc caixa de medicação.
Valor Total: R$ 1.320,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053257
Processo nº 5903/16  -  Pregão Registro de Preços  nº  077/16
Contratante: EMDURB  
Compromissária: WHITE MARTINS GASES IND LTDA 
Objeto: 50 m³ gás para solda, 80 m³ gás oxigênio, 09 kg gás acetileno.
Valor Total: R$ 1.587,50
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053259
Processo nº 5903/16  -  Pregão Registro de Preços  nº  077/16
Contratante: EMDURB  
Compromissária: WHITE MARTINS GASES IND LTDA 
Objeto:  03  m³ gás oxigênio, 01 kg gás acetileno.
Valor Total: R$ 128,40
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053260
Processo Nº 68.759/16  – Pregão Registro de Preços nº 036/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
Objeto: 10.000L Diesel S-10
Valor Total: R$ 27.626,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 12/09/17
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053261
Registro de Preço nº 218/16 / Partícipe PMB Processo nº  22.968/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Objeto: 15000 L Óleo Diesel  
Valor total: R$ 41.865,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/09/17
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053262
Processo nº 5116/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  031/16
Contratante: EMDURB  
Compromissária: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG E FERRAMENTAS LTDA – 
ME 
Objeto:  1.000 Pares luva nylon 
Valor Total: R$ 2.480,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053263
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preço 048/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: BERGAMIN SINALIZAÇÕA VIÁRIA LTDA-EPP
Objeto: 13 un Coluna para semáforo de aço 
Valor total: R$ 9.620,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 12/09/17
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053264
Processo nº 6212/17  -  DISPENSA LICITAÇÃO 
Contratante: EMDURB  
Compromissária: HELOIZE MARA SILVESTRE 30062458817
Objeto:  5.616 Refeições (marmitex ) .
Valor Total: R$ 42.120,00
Condições de Pagamento: 10 ° dia útil do mês 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053265
Processo nº 6212/17  -  DISPENSA LICITAÇÃO 
Contratante: EMDURB  
Compromissária: HELOIZE MARA SILVESTRE 30062458817
Objeto:  264  Refeições (marmitex ) .
Valor Total: R$ 1.980,00
Condições de Pagamento: 10 ° dia útil do mês 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053266
Processo nº 6212/17  -  DISPENSA LICITAÇÃO 
Contratante: EMDURB  
Compromissária: HELOIZE MARA SILVESTRE 30062458817
Objeto:  720 Refeições (marmitex ) .
Valor Total: R$ 5.400,00
Condições de Pagamento: 10 ° dia útil do mês 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053267
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: Mão de obra funilaria.
Valor Total: R$ 200,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:12/09/2017
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/16
Processo nº 6205/16 – Pregão Registro de Preços nº 068/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: ARBOR LIMPEZA URBANA LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para locação de caminhões 
com compactador de resíduos sólidos urbanos, com potência mínima de 230 CV, com escapamento na vertical, 
com mínimo 2 eixos, ou seja, 4x2, acoplados a compactador de lixo com capacidade mínima para 15 m³ de lixo 
compactado na caixa de carga, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, para realização dos serviços de 
coleta de lixo no município de Bauru, destinado a atender a Diretoria de Limpeza Pública – DLP da EMDURB.
EMPRESA 1ª CLASSIFICADA PARA A COTA PRINCIPAL

Item Qte
Estimada Unidade Descrição

Marca e modelo 
do caminhão e do 

compactador

Valor 
mensal Valor Total

Único 90 Mensal

LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO COM 
COMPACTADOR 
DE LIXO, com 
potência mínima 
de 230 CV, com 
escapamento na 
vertical, com mínimo 
2 eixos, ou seja, 
4x2, acoplados a 
compactador de lixo 
com capacidade 
mínima para 15 m³ de 
lixo compactado na 
caixa de carga, SEM 
MOTORISTA e SEM 
COMBUSTÍVEL.
O veículo deverá 
possuir com estribo 
traseiro em chapa de 
aço anti derrapante 
com alças de 
segurança e corrimão 
em toda extensão 
da porta traseira 
para acomodar 
até 04 pessoas. O 
equipamento deverá 
possuir registro 
de escoamento de 
chorume e iluminação 
na praça da carga 
traseira.

IVECO TECTOR 
240E28 ANO 2013 
EQUIPADO COM 
COMPACTADOR 
15 M³ PLANALTO 

MEGAIX

R$ 
12.500,00

R$ 
1.125.000,00

Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a prestação do serviço.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 28/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/16
Processo nº 6205/16 – Pregão Registro de Preços nº 068/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL 
LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para locação de 
caminhões com compactador de resíduos sólidos urbanos, com potência mínima de 230 CV, com 
escapamento na vertical, com mínimo 2 eixos, ou seja, 4x2, acoplados a compactador de lixo com capacidade 
mínima para 15 m³ de lixo compactado na caixa de carga, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, 
para realização dos serviços de coleta de lixo no município de Bauru, destinado a atender a Diretoria de 
Limpeza Pública – DLP da EMDURB.
EMPRESA CLASSIFICADA EM 3º LUGAR PARA A COTA PRINCIPAL

Item Qte
Estimada Un. Descrição

Marca e 
modelo do 
caminhão 

e do 
compactador

Valor 
mensal Valor Total

Único 90 Mensal

LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO COM 
COMPACTADOR DE 
LIXO, com potência 
mínima de 230 CV, com 
escapamento na vertical, 
com mínimo 2 eixos, ou 
seja, 4x2, acoplados a 
compactador de lixo com 
capacidade mínima para 
15 m³ de lixo compactado 
na caixa de carga, SEM 
MOTORISTA e SEM 
COMBUSTÍVEL.
O veículo deverá possuir 
com estribo traseiro 
em chapa de aço anti 
derrapante com alças de 
segurança e corrimão 
em toda extensão da 
porta traseira para 
acomodar até 04 pessoas. 
O equipamento deverá 
possuir registro de 
escoamento de chorume 
e iluminação na praça da 
carga traseira.

Chassis:
FORD 1723;
VW 17.250;
MB 1726.

Compacta-
dor:

Usimeca 
Delta 15m³; 

Planalto 
Megalix 

15m³; Fachini 
15m³; Cimasp 

Magister 
15m³

R$ 
12.500,00

R$ 
1.125.000,00

EMPRESA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR PARA A COTA RESERVADA

Item Qte
Estimada Unidade Descrição

Marca e 
modelo do 
caminhão 

e do 
compactador

Valor 
mensal Valor Total

Único 30 Mensal

LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO COM 
COMPACTADOR DE 
LIXO, com potência 
mínima de 230 CV, com 
escapamento na vertical, 
com mínimo 2 eixos, ou 
seja, 4x2, acoplados a 
compactador de lixo com 
capacidade mínima para 
15 m³ de lixo compactado 
na caixa de carga, SEM 
MOTORISTA e SEM 
COMBUSTÍVEL.
O veículo deverá possuir 
com estribo traseiro 
em chapa de aço anti 
derrapante com alças de 
segurança e corrimão 
em toda extensão da 
porta traseira para 
acomodar até 04 pessoas. 
O equipamento deverá 
possuir registro de 
escoamento de chorume 
e iluminação na praça da 
carga traseira.

Chassis:
FORD 1723;
VW 17.250;
MB 1726.
C o m p a c t a -
dor:
U s i m e c a 
Delta 15m³; 
P l a n a l t o 
M e g a l i x 
15m³; Fachini 
15m³; Cimasp 
M a g i s t e r 
15m³

R$ 
10.490,00

R$ 
314.700,00
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Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a prestação do serviço.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 28/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 141/2016.
Processo nº 8745/2016 – Pregão Reg. de Preços nº 097/2016
Contratante: EMDURB – Compromissária:  LAVINE – LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qte
Estimada Un Descrição V. Un. V. Total

01 2.800 peças Serviços de Lavanderia - 
Uniformes (calça e/ou camisa) R$ 9,25 R$ 25.900,00

02 600 peças Serviço de Lavanderia (toalhas de 
banho simples) R$ 4,55 R$ 2.730,00

VALOR TOTAL R$ 28.630,00

Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação de serviço.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 09/12/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/16
Processo nº 9040/16 – Pregão Registro de Preços nº 100/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Cantoneiras, chapas de aço, chapas lisas e chapas xadrez, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS DO LOTE PRINCIPAL

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

1 60 BR CANTONEIRA 1 1/2” X 1/8” 
X 6 METROS GOLDONI R$ 35,00 R$ 2.100,00

2 375 UN
CHAPA DE AÇO FINO A 
FRIO Nº 18 ; MEDIDAS 3,00 
X 1,20 MTS.

CSN R$ 
144,00 R$ 54.000,00

3 8 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 1/8” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2086

CSN R$ 
323,00 R$ 2.584,00

4 18 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 1/4” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2087

CSN R$ 
664,00 R$ 11.952,00

5 21 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 3/16” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2088

CSN R$ 
497,00 R$ 10.437,00

6 8 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 3/8” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2089

CSN R$ 
994,00 R$ 7.952,00

7 12 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 5/16” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2090

CSN R$ 
834,00 R$ 10.008,00

9 5 Un.

CHAPA XADREZ (PISO) 
EM AÇO CARBONO 
SAE 1020 - 3m X 1,20m X 
1/8” (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2147

CSN R$ 
365,00 R$ 1.825,00

10 8 Un.

CHAPA XADREZ (PISO) 
EM AÇO CARBONO 
SAE 1020 - 3m X 1,20m X 
3/16” (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2148

CSN R$ 
561,00 R$ 4.488,00

VALOR TOTAL R$ 105.346,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS EXCLUSIVOS – ME/EPP – COTA RESERVADA

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

2 125 UN
CHAPA DE AÇO FINO A FRIO 
Nº 18 ; MEDIDAS 3,00 X 1,20 
MTS

CSN R$ 
144,00 R$ 18.000,00

4 6 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 1/4” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2087

CSN R$ 
664,00 R$ 3.984,00

5 7 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 3/16” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2088

CSN R$ 
497,00 R$ 3.479,00

6 2 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 3/8” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2089

CSN R$ 
994,00 R$ 1.988,00

7 3 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 5/16” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2090

CSN R$ 
834,00 R$ 2.502,00

VALOR TOTAL R$ 29.953,00
VALOR TOTAL GERAL (PRINCIPAL+RESERVADA) R$ 135.299,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
ITENS DO LOTE PRINCIPAL

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

8 5 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 5/8” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2091

CSN R$ 
1.764,00 R$ 8.820,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 21/12/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/16
Processo nº 9040/16 – Pregão Registro de Preços nº 100/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: ANDRÉ LUIS GUARNIERI - ME
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Cantoneiras, chapas de aço, chapas lisas, chapas xadrez, perfil “U” e postes de metalon, conforme 
especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS DO LOTE PRINCIPAL

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

8 5 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 
- 3m X 1,20m X 5/8” 
(COMPRIMENTO X 
LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2091

Arcelor R$ 
1.764,00 R$ 8.820,00

11 9 Un.

PERFIL “U” EM AÇO ASTM 
A36 - 20cm X 6cm X 3m X 
5/16” (BASE X ALTURA DA 
ABA X COMPRIMENTO X 
ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2149

Deaço R$ 245,00 R$ 2.205,00

12 9 Un.

PERFIL “U” EM AÇO ASTM 
A36 - 8cm X 6cm X 3m X 
5/16” (BASE X ALTURA DA 
ABA X COMPRIMENTO X 
ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2150

Deaço R$ 143,00 R$ 1.287,00
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13 75 UN PERFIL EM “U” (20MM X 40 
MM X 3MTS) CHAPA 18 Deaço R$ 12,95 R$ 971,25

14 60 UN
PERFIL EM “U” 
(20MMX40MMX3M) - 
CHAPA 1/8”

Deaço R$ 20,80 R$ 1.248,00

15 23 UN

POSTE DE METALON 
#14 (10cm x 10cm x 4,5m) 
- SENDO 01 PEÇA C/3 
METROS E 01 PEÇA 
C/1,60METROS

Deaço R$ 151,00 R$ 3.473,00 

16 15 UN

POSTE DE METALON #14 
(6cm x6cm x 3,5m) - SENDO 
01 PEÇA C/3 METROS E 01 
PEÇA C/0,60METROS

Deaço R$ 68,00 R$ 1.020,00

17 30 UN

POSTE DE METALON #14 
(8cm x 8cm x 4m) - SENDO 
01 PEÇA C/3 METROS E 01 
PEÇA C/1,10METROS PARA 
ENCAI

Deaço R$ 107,00 R$ 3.210,00

18 23 UN

POSTE DE METALON 
#16 (10cm x 10cm x 4,5m) 
- SENDO 01 PEÇA C/3 
METROS E 01 PEÇA C/1,60 
METROS PARA EN

Deaço R$ 142,00 R$ 3.266,00

19 15 UN

POSTE DE METALON #16 
(6cm x 6cm x 3,5m) - SENDO 
01 PEÇA C/3 METROS E 
01 PEÇA C/0,60 METROS 
PARA ENCA

Deaço R$ 51,00 R$ 765,00

20 30 UN

POSTE DE METALON #16 
(8cm x 8cm x 4m) - SENDO 
01 PEÇA C/3 METROS E 01 
PEÇA C/1,10METROS PARA 
ENCAIXE

Deaço R$ 82,00 R$ 2.460,00

VALOR TOTAL R$ 28.725,25

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS EXCLUSIVOS – ME/EPP – COTA RESERVADA

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

1 20 BR CANTONEIRA 1 1/2” X 1/8” X 6 
METROS Arcelor R$ 

41,00 R$ 820,00 

3 2 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 1/8” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2086

Arcelor R$ 
339,67 R$ 679,34

8 1 Un.

CHAPA LISA EM AÇO 
CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 5/8” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2091

Arcelor R$ 
1.764,00 R$ 1.764,00

9 1 Un.

CHAPA XADREZ (PISO) EM 
AÇO CARBONO SAE 1020 - 3m 
X 1,20m X 1/8” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2147

Arcelor R$ 
423,00 R$ 423,00

10 2 Un.

CHAPA XADREZ (PISO) EM 
AÇO CARBONO SAE 1020 - 3m X 
1,20m X 3/16” (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2148

Arcelor R$ 
655,00 R$ 1.310,00

11 3 Un.

PERFIL “U” EM AÇO ASTM 
A36 - 20cm X 6cm X 3m X 5/16” 
(BASE X ALTURA DA ABA X 
COMPRIMENTO X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2149

Deaço R$ 
245,00 R$ 735,00

12 3 Un.

PERFIL “U” EM AÇO ASTM 
A36 - 8cm X 6cm X 3m X 5/16” 
(BASE X ALTURA DA ABA X 
COMPRIMENTO X ESPESSURA) 
Código: 1.01.06.2150

Deaço R$ 
143,00 R$ 429,00

13 25 UN PERFIL EM “U” (20MM X 40 MM 
X 3MTS) CHAPA 18 Deaço R$ 

12,95 R$ 323,75

14 20 UN
PERFIL EM “U” 
(20MMX40MMX3M) - CHAPA 
1/8”

Deaço R$ 
20,80 R$ 416,00

15 7 UN

POSTE DE METALON #14 (10cm 
x 10cm x 4,5m) - SENDO 01 
PEÇA C/3 METROS E 01 PEÇA 
C/1,60METROS

Deaço R$ 
151,00 R$ 1.057,00

16 5 UN

POSTE DE METALON #14 
(6cm x6cm x 3,5m) - SENDO 01 
PEÇA C/3 METROS E 01 PEÇA 
C/0,60METROS

Deaço R$ 
68,00 R$ 340,00

17 10 UN

POSTE DE METALON #14 
(8cm x 8cm x 4m) - SENDO 01 
PEÇA C/3 METROS E 01 PEÇA 
C/1,10METROS PARA ENCAI

Deaço R$ 
107,00 R$ 1.070,00

18 7 UN

POSTE DE METALON #16 (10cm 
x 10cm x 4,5m) - SENDO 01 PEÇA 
C/3 METROS E 01 PEÇA C/1,60 
METROS PARA EN

Deaço R$ 
142,00 R$ 994,00

19 5 UN

POSTE DE METALON #16 (6cm 
x 6cm x 3,5m) - SENDO 01 PEÇA 
C/3 METROS E 01 PEÇA C/0,60 
METROS PARA ENCA

Deaço R$ 
51,00 R$ 255,00

20 10 UN

POSTE DE METALON #16 
(8cm x 8cm x 4m) - SENDO 01 
PEÇA C/3 METROS E 01 PEÇA 
C/1,10METROS PARA ENCAIXE

Deaço R$ 
82,00 R$ 820,00

VALOR TOTAL R$ 11.436,09
VALOR TOTAL GERAL (PRINCIPAL+RESERVADA) R$ 40.161,34

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 21/12/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/16
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preços nº 048/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: BBC SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – 
EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de coluna para semáforo, braço projetado para semáforo, pestana, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

01 27 un.

Coluna para semáforo de aço 
galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, 
em aço galvanizado com 6m x 4 
1/8” (105mm) interna, conforme 
especificações; espessura mínima de 
parede 4 mm; diâmetro externo de 4 
½” (114,6 mm), para encaixe interno 
por engastamento, parafusos de 
travamento, comprimento de 6.000 
mm, grapas (aletas) na base (pé) da 
coluna para travamento (evitar) giro 
do conjunto em torno do próprio 
eixo.

SEMA-
SEG

R$ 
740,00 R$ 19.980,00

08 112 un. Pestana (cobre foco) para foco de 
300 mm, em alumínio.

SEMA-
SEG

R$ 
11,40 R$ 1.276,80

09 112 un. Pestana (cobre foco) para foco de 
200 mm, em alumínio.

SEMA-
SEG R$ 7,60 R$ 851,20

VALOR TOTAL R$ 22.108,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

01 09 un.

Coluna para semáforo de aço 
galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, 
em aço galvanizado com 6m x 4 
1/8” (105mm) interna, conforme 
especificações; espessura mínima de 
parede 4 mm; diâmetro externo de 4 
½” (114,6 mm), para encaixe interno 
por engastamento, parafusos de 
travamento, comprimento de 6.000 
mm, grapas (aletas) na base (pé) da 
coluna para travamento (evitar) giro 
do conjunto em torno do próprio 
eixo.

SEMA-
SEG

R$ 
740,00 R$ 6.660,00

08 38 un. Pestana (cobre foco) para foco de 
300 mm, em alumínio.

SEMA-
SEG

R$ 
11,40 R$ 433,20

09 38 un. Pestana (cobre foco) para foco de 
200 mm, em alumínio.

SEMA-
SEG R$ 7,60 R$ 288,80

VALOR TOTAL R$ 7.382,00
VALOR TOTAL GERAL (ITENS PRINCIPAIS + COTA 

RESERVADA) R$ 29.490,00
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Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

02 27 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para 
semáforo com 4,70 m x 4” (externa) 
com as seguintes especificações: em 
aço galvanizado, diâmetro externo 
de 4” (101,6 mm), espessura mínima 
de parede de 4 mm para encaixe 
externo por engastamento, luva 
(adaptação) soldável no braço para 
limite de encaixe de 600 mm da 
projeção vertical, projeções: vertical 
1.500 mm e horizontal 4.700 mm.

SEMA-
SEG

R$ 
570,00 R$ 15.390,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

02 09 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para 
semáforo com 4,70 m x 4” (externa) 
com as seguintes especificações: em 
aço galvanizado, diâmetro externo de 
4” (101,6 mm), espessura mínima de 
parede de 4 mm para encaixe externo 
por engastamento, luva (adaptação) 
soldável no braço para limite de 
encaixe de 600 mm da projeção 
vertical, projeções: vertical 1.500 mm 
e horizontal 4.700 mm.

SEMA-
SEG

R$ 
570,00 R$ 5.130,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/16
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preços nº 048/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA 
– ME. 
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de braço projetado para semáforo, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

02 27 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para 
semáforo com 4,70 m x 4” (externa) 
com as seguintes especificações: em 
aço galvanizado, diâmetro externo 
de 4” (101,6 mm), espessura mínima 
de parede de 4 mm para encaixe 
externo por engastamento, luva 
(adaptação) soldável no braço para 
limite de encaixe de 600 mm da 
projeção vertical, projeções: vertical 
1.500 mm e horizontal 4.700 mm.

RODOESTE R$ 
570,00

R$ 
15.390,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário
Valor 
Total

02 09 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para 
semáforo com 4,70 m x 4” (externa) 
com as seguintes especificações: em 
aço galvanizado, diâmetro externo de 
4” (101,6 mm), espessura mínima de 
parede de 4 mm para encaixe externo 
por engastamento, luva (adaptação) 
soldável no braço para limite de 
encaixe de 600 mm da projeção 
vertical, projeções: vertical 1.500 mm 
e horizontal 4.700 mm.

RODOESTE R$ 570,00 R$ 
5.130,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/16
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preços nº 048/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de grupo focal e bolacha de led, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

03 29 un.

Grupo Focal Principal Tipo I de 300 
x 300 x 300 mm a led (led de 5mm) 
com quantidade mínima de 162 led´s 
cada cor.

OPTO R$ 
1.135,00

R$ 
32.915,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

04 23 un.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 200 
x 200 x 200 mm a led (led de 5mm) 
com quantidade mínima de 120 led´s 
cada cor.

OPTO R$ 785,00 R$ 
18.055,00

12 60 un.

Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro 
de 300mm, com quantidade mínima 
de 162 led’s e tensão de trabalho de 
127 volts corrente alternada

OPTO R$ 150,00 R$ 9.000,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

10 60 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 300mm, com quantidade 
mínima de 162 led’s e tensão de 
trabalho de 127 volts corrente 
alternada

OPTO R$ 155,00 R$ 9.300,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

03 09 un.

Grupo Focal Principal Tipo I de 300 
x 300 x 300 mm a led (led de 5mm) 
com quantidade mínima de 162 led´s 
cada cor.

OPTO R$ 
1.135,00

R$ 
10.215,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

04 07 un.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 200 
x 200 x 200 mm a led (led de 5mm) 
com quantidade mínima de 120 led´s 
cada cor.

OPTO R$ 785,00 R$ 5.495,00

12 20 un.

Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro 
de 300mm, com quantidade mínima 
de 162 led’s e tensão de trabalho de 
127 volts corrente alternada

OPTO R$ 150,00 R$ 3.000,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

10 20 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 300mm, com quantidade 
mínima de 162 led’s e tensão de 
trabalho de 127 volts corrente 
alternada

OPTO R$ 155,00 R$ 3.100,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/16
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preços nº 048/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual 1.1 - O objeto 
da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de coluna para 
semáforo, braço projetado para semáforo, grupo focal, anteparo e suporte, conforme especificação abaixo 
descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
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ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

04 23 un.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 
200 x 200 x 200 mm a led (led de 
5mm) com quantidade mínima de 
120 led´s cada cor.

FOKUS R$ 785,00 R$ 18.055,00

05 75 un.
Anteparo para semáforo em 
alumínio, com 2 mm (dois 
milímetros) de espessura.

FOKUS R$ 180,00 R$ 13.500,00

06 75 un. Suporte basculante 101 mm em 
alumínio. FOKUS R$ 39,00 R$ 2.925,00

07 38 un. Suporte simples 114 mm em 
alumínio. FOKUS R$ 47,00 R$ 1.786,00

VALOR TOTAL R$ 36.266,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

04 07 un.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 
200 x 200 x 200 mm a led (led de 
5mm) com quantidade mínima de 
120 led´s cada cor.

FOKUS R$ 785,00 R$ 5.495,00

05 25 un.
Anteparo para semáforo em 
alumínio, com 2 mm (dois 
milímetros) de espessura.

FOKUS R$ 180,00 R$ 4.500,00 

06 25 un. Suporte basculante 101 mm em 
alumínio. FOKUS R$ 39,00 R$ 975,00

07 12 un. Suporte simples 114 mm em 
alumínio. FOKUS R$ 47,00 R$ 564,00

VALOR TOTAL R$ 11.534,00
VALOR TOTAL GERAL (ITENS PRINCIPAIS + ITENS COTA 

RESERVADA) R$ 47.800,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 27 un.

Coluna para semáforo de aço 
galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, 
em aço galvanizado com 6m x 4 
1/8” (105mm) interna, conforme 
especificações; espessura mínima 
de parede 4 mm; diâmetro 
externo de 4 ½” (114,6 mm), para 
encaixe interno por engastamento, 
parafusos de travamento, 
comprimento de 6.000 mm, grapas 
(aletas) na base (pé) da coluna 
para travamento (evitar) giro do 
conjunto em torno do próprio eixo.

FOKUS R$ 740,00 R$ 19.980,00

02 27 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico 
para semáforo com 4,70 m x 
4” (externa) com as seguintes 
especificações: em aço 
galvanizado, diâmetro externo de 
4” (101,6 mm), espessura mínima 
de parede de 4 mm para encaixe 
externo por engastamento, luva 
(adaptação) soldável no braço 
para limite de encaixe de 600 mm 
da projeção vertical, projeções: 
vertical 1.500 mm e horizontal 
4.700 mm.

FOKUS R$ 570,00 R$ 15.390,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

01 09 un.

Coluna para semáforo de aço 
galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, 
em aço galvanizado com 6m x 4 
1/8” (105mm) interna, conforme 
especificações; espessura 
mínima de parede 4 mm; 
diâmetro externo de 4 ½” (114,6 
mm), para encaixe interno 
por engastamento, parafusos 
de travamento, comprimento 
de 6.000 mm, grapas (aletas) 
na base (pé) da coluna para 
travamento (evitar) giro do 
conjunto em torno do próprio 
eixo.

FOKUS R$ 740,00 R$ 6.660,00

02 09 un.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico 
para semáforo com 4,70 
m x 4” (externa) com as 
seguintes especificações: em 
aço galvanizado, diâmetro 
externo de 4” (101,6 mm), 
espessura mínima de parede de 
4 mm para encaixe externo por 
engastamento, luva (adaptação) 
soldável no braço para limite de 
encaixe de 600 mm da projeção 
vertical, projeções: vertical 
1.500 mm e horizontal 4.700 
mm.

FOKUS R$ 570,00 R$ 5.130,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/09/2016
Bauru, 16 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/16
Processo nº 5296/16 – Pregão Registro de Preços nº 048/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: SINALED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual 1.1 - O objeto 
da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de bolacha de 
led, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

ITENS PRINCIPAIS

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

10 60 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 155,00 R$ 9.300,00

11 60 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 135,00 R$ 8.100,00

12 60 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 150,00 R$ 9.000,00

13 60 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 126,00 R$ 7.560,00

14 60 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 128,00 R$ 7.680,00

15 60 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 128,00 R$ 7.680,00

VALOR TOTAL R$ 49.320,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
ITENS COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário Valor Total

10 20 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
155,00 R$ 3.100,00

11 20 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
135,00 R$ 2.700,00
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12 20 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
150,00 R$ 3.000,00

13 20 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
126,00 R$ 2.520,00

14 20 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
128,00 R$ 2.560,00

15 20 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 
128,00 R$ 2.560,00

VALOR TOTAL R$ 16.440,00
VALOR TOTAL GERAL (ITENS PRINCIPAIS + ITENS COTA 

RESERVADA) R$ 65.760,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/09/2016
Bauru, 16 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 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico 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

TELEFONE
(14) 3009-5500

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 
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.

COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PORTARIA N.º 222/2017

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 06/2017 – Processo nº: 
1185/2017 – Modalidade: Pregão Presencial nº 06/2017 – TIPO MENOR PREÇO – EXECUÇÃO 
INDIRETA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL que será regida Leis Federais n.º 10.520/2002 e 
8.666/1993, e suas alterações; pelo Decreto Municipal n.º 10.123/2005 com alteração do Decreto Municipal 
n.º 10.744/2008; e demais legislações pertinentes. – Interessada: FUNPREV – Objeto: Contratação, pelo 
tipo “menor preço” de empresa especializada no fornecimento, instalação e troca semestral de FILTROS/
REFIS para 03 (três) purificadores de água, com entregas parceladas semestralmente, conforme ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. Do recebimento das propostas: O recebimento dos envelopes se dará 
até as 08h40 do dia 27 de setembro de 2017, junto ao Serviço de Protocolo da FUNPREV, situada na Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O início da sessão do Pregão acontecerá a 
partir das 09 horas do dia 27 de setembro de 2017, na Sala da Escola Previdenciária, situada nas instalações 
da FUNPREV. As demais fases e informações quanto ao certame, serão oportunamente publicadas no 
Diário Oficial de Bauru e no site da FUNPREV (www.funprevbauru.sp.gov.br). O Edital completo estará 
disponível a partir de 12 de setembro de 2017, no site da Fundação, no menu Licitação – Abertas. Caso 
haja interesse do licitante no Edital impresso, o que, contudo, não é exigência para participação de qualquer 
licitante, o mesmo, poderá ser obtido, junto a Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento 
do custo reprográfico de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por folha. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão de Pregão Presencial, pelos telefones (14) 3009-5500, ou, pelo e-mail louisecandido@
funprevbauru.sp.gov.br. 

A Comissão Pregão Presencial, Portaria n.º 222/2017.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Alexandra de Queiroz Carneiro 28.999 16/09/2017 45 30/10/2017
Amélia da Silva Alves 20.795 08/09/2017 45 22/10/2017
Antonio Ferreira Armendroz 20.942 03/09/2017 30 02/10/2017
Benedito da Silva II 21.461 02/09/2017 54 25/10/2017
Eliane Batista de Lima 30.768 03/09/2017 60 01/11/2017
Flavya Cristina dos Santos 33.269 13/09/2017 15 27/09/2017
José Adão de Lima 100.590 04/09/2017 60 02/11/2017
José Edmilson dos Santos 17.088 13/09/2017 15 27/09/2017
José Leandro 20.056 17/09/2017 15 01/10/2017
Julia Elen Lopes 33.402 13/09/2017 04 16/09/2017
Juliana Lopes Caparroz 33.377 15/09/2017 06 20/09/2017
Karla Renata Santaguita Sandor Catto 32.565 07/09/2017 120 04/01/2018
Marcia Barbosa da Silva Athayde Spetic 29.616 09/09/2017 120 06/01/2018
Maria Aparecida Campos Souza 20.208 08/09/2017 15 22/09/2017
Maria de Fátima Ferreira da Silva 27.569 07/09/2017 09 15/09/2017
Nivaldo Augusto 30.948 14/09/2017 90 12/12/2017
Reinaldo Francisco Santos Gonçalves 31.166 12/09/2017 17 28/09/2017
Rosangela Maria Fodra 15.887 10/09/2017 30 09/10/2017
Sidnei Fermino 102.517 06/09/2017 10 15/09/2017
Susemeire Regina Cardoso 24.425 03/09/2017 90 01/12/2017
Valdir Gabriel dos Santos 17.483 15/09/2017 15 29/09/2017
Valmir Gonçalves Branco 21.306 13/09/2017 90 11/12/2017
Vilma Regina Almeida Herreiro de Souza 23.967 16/09/2017 45 30/10/2017
Zenilda Dourados de Macedo 28675 12/09/2017 05 16/09/2017
Zenilda Dourados de Macedo 33.211 12/09/2017 05 16/09/2017

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:
Alexandra de Queiroz Carneiro Secretaria de Educação 31/10/2017
Amélia da Silva Alves Secretaria de Educação 23/10/2017
Antonio Ferreira Armendroz SEMMA 03/10/2017
Benedito da Silva II Secretaria de Saúde 26/10/2017
Eliane Batista de Lima Secretaria de Finanças 02/11/2017
Flavya Cristina dos Santos Secretaria de Educação 28/09/2017
José Adão de Lima DAE 03/11/2017
José Edmilson dos Santos SEMMA 28/09/2017
José Leandro SEMMA 02/10/2017
Julia Elen Lopes Secretaria de Saúde 17/09/2017
Juliana Lopes Caparroz Secretaria de Saúde 21/09/2017
Maria Aparecida Campos Souza Secretaria de Saúde 23/09/2017
Maria de Fátima Ferreira da Silva Secretaria de Administração 16/09/2017
Reinaldo Francisco Santos Gonçalves Secretaria de Saúde 29/09/2017
Rosangela Maria Fodra Secretaria de Saúde 10/10/2017
Sidnei Fermino DAE 16/09/2017
Susemeire Regina Cardoso SEBES 02/12/2017
Valdir Gabriel dos Santos Secretaria de Educação 30/09/2017
Vilma Regina Almeida Herreiro de Souza Secretaria de Educação 31/10/2017
Zenilda Dourados de Macedo Secretaria de Educação 17/09/2017
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CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término

Andreia Melanda Chirinea 29.028 04/09/2017 120 01/01/2018

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 2.873, do(a) Sr(a). VITOR HUGO NICIOLI, 
classificado(a) em 3º lugar no Processo Seletivo (Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de ADMINISTRAÇÃO, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do 3º classificado, fica convocado(a), 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) PIETRO SAGGIORO, classificado(a) em 
4º 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, 15 de setembro de 2017.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:
Processo Nome Assunto

2843/2017 Nivaldo Augusto Inclusão de dependente
2876/2017 Fabiane Monteiro Tiritan Inclusão de dependente
2892/2017 Bruna Miziara Cassetari Inclusão de dependente
2893/2017 Cleyton Luiz da Silva Cruz Inclusão de dependente
2990/2017 Fernanda Gomes Martins Prado Inclusão de dependente
2991/2017 Ademilson Fernandes de Oliveira Inclusão de dependente
3033/2017 Caio Fernando de Sousa Santos Inclusão de dependente
3047/2017 Maria Letícia Barreto Roz Inscrição de segurada

3048/2017 Samira de Almeida Soares da 
Silva Inscrição de segurada

3060/2017 Eliel Pires Soares Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3062/2017 Vivian de Melo Moraes Rocha Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3063/2017 Cláudio Nogueira Alves Inscrição de segurado
3071/2017 Luiz Fernando Rosa Guedes Inclusão de dependentes
3082/2017 Léa Tereza Pinke Inscrição de segurada

3084/2017 Maria Angelica Franco  Rosa 
Guedes Inclusão de dependentes 

3085/2017 Antonio Celso de Mattos Inscrição de segurado e Inclusão de dependente
3086/2017 Renata Daniela Gimenes Soares Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3115/2017 Aurea Claudete Maffei de Lima Exclusão e Inclusão de dependente
3128/2017 Jurandir Ferraz Inclusão de dependente
3134/2017 Terezinha da Conceição  Navarro Exclusão de dependente
3147/2017 Elio Ribeiro Fernandes Inscrição de segurado e Inclusão de dependente
3174/2017 Rosana Moralles Nardi Inscrição de segurada e Inclusão de dependente
3201/2017 Ana Carolina Pereira do Prado Inclusão de dependente
3203/2017 Douglas Procopio da Silva Inscrição de segurado
3204/2017 Duany Allana Alba Inscrição de segurada
3239/2017 Rosângela Rodrigues Del Rey Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3240/2017 Vanessa Garcia Exclusão de dependente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 314/2017
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 18 de agosto de 2016, a(o) Sr.(a) Apparecida 
Moraes, portador(a) do RG nº. 29.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 285.XXX.XXX-48, em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Antonio Luiz de Oliveira, portador(a) do RG nº 7.XXX.XXX-5 SSP/SP CPF/MF nº. 
575.XXX.XXX-53 PIS/PASEP nº. 1.007.128.357-6, no cargo de Ajudante Geral, matrícula funcional nº. 
7.771, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento 
administrativo nº. 3366/2016, 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, 14 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 315/2017
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 15 de setembro de 2017 a(o) Sr(a). Elen Maria 
Tentor, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 047.XXX.XXX-82, PIS/PASEP 
nº 122.78308.81.7, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Administração, 
matrícula funcional nº 23.688, padrão C-19, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 2358/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 316/2017
APOSENTAR voluntariamente, sem paridade a partir de 15 de setembro de 2017 a(o) Sr(a). Ivone Neves 
da Costa Brito, portador(a) do RG nº. 50.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 145.XXX.XXX-73, PIS/
PASEP nº 1.700.295.954-7, 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 23.172, padrão C-17, com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 
2380/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal 
nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 317/2017
APOSENTAR voluntariamente, sem paridade a partir de 15 de setembro de 2017 a(o) Sr(a). Marilda 
Eneida Silva, portador(a) do RG nº. 9.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 937.XXX.XXX-15, PIS/PASEP 
nº 10840726160, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de 
Auxiliar em Saúde – Agente de Controle as Endemias, matrícula funcional nº 800.361, padrão B-04, 
com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 3951/2016, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de setembro de 2017.

COMUNICADOS
COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Roberto Henrique Bernardino Leite, portador do RG nº 14.XXX.
XX3 SSP/SP e CPF/MF nº 217.XXX.XXX-91, matrícula nº 11.023, servidor inativo FUNPREV-PMB, 
ocorrido em 01/09/2017.

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 
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:
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.
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.
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.
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.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vagas(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
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.
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho3

V a l o r 
Inscrição

Técnico em  
G e s t ã o 
A d m i n i s t r a t i v a 
e Serviços – 
TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.658,16

V a l e 
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 
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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:
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:
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. 
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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;
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
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:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
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”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
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.
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.
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.
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

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.
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.
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. 
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): 
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.
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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
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.
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:
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:
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.
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. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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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.
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. 
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.
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. 
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. 
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.
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.
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.
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. 
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.
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 19 (dezenove) de outubro de 2017.
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:
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. 
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. 
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.
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
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).
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.

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.
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. 
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
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
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: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova N º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Gestão 
A d m i n i s t r a t i v a 
e Serviços – 
TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

L í n g u a 
Portuguesa 08

Matemática 08
Informática 07
Legislação 07
Atualidades 05

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:
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.
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.
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.
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. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
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. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
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.
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.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
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. 
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.
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 
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médico no dia da realização da Prova Objetiva.
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. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
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.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO
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.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que constará os 
dados do candidato.
As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
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.
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).
A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
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.
O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
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.
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.
Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.

Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
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;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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; 
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;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
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.
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.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
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.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
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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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.
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.
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
Arquivos
Arquivos físicos ativos
Arquivos físicos inativos
Arquivos eletrônicos
Controle e gestão de arquivos
Materiais de apoio às atividades administrativas
Gestão de consumo
Acuracidade do controle
Gestão do conhecimento
Manuais (elaboração, controle de versões e atualizações)
Procedimentos de trabalho (elaboração, controle de versões e atualizações)
Hierarquia
Cadeia de comando
Princípio de autoridade
Principio de unidade de comando
Comunicação interna e externa
Comunicação verbal e não verbal
Meios de comunicação (físicos e digitais)
Clareza nas informações
Estudos e projetos
Planejamento das ações
Elaboração/Apresentação de propostas (de estudos e projetos)
Levantamento de situações
Formas de coletas de dados (questionário; entrevista; observação pessoal)
Organização dos dados coletados
Análise estatística de dados
Interpretação e divulgação das análises
Informática
Cuidados com dados digitais
Softwares
Sistemas dedicados
Melhorias de processos
Melhoria contínua
Inovação e criatividade
Correspondência comercial
Ofícios
Memorandos
Relatórios

Minutas de contrato
Relação com clientes 
Regras de atendimento ao público
Qualidade no atendimento ao público 
Procedimentos para recepção ao público
Atendimento telefônico
Registros da Seção de Pessoal
Controle e Registro da seção de pessoal (Férias; Abonos; e Licenças)
Produtividade do setor
Acuracidade no controle
Representações Gráficas
Organograma
Fluxograma
Cronograma
Ética no ambiente de trabalho
Conduta profissional 
Relacionamento interpessoal
Conflitos
Características do conflito (saudável ou prejudicial, funcional ou disfuncional)
Gestão do conflito
Ética e sua relação com a gestão de conflitos (padrão de conduta)

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.
Programa:
1.Compreensão/ Interpretação de texto.
Gêneros Textuais
Emprego de Vocabulário.
Compreensão dos diferentes gêneros textuais e suas características.
Uso dos porquês.
Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
Uso do verbo.
Compreensão das pessoas e tempos Verbais.
Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto).
Concordância nominal e verbal.
Crase.
Período Simples e Período Composto.
Figuras de Linguagem.
Pontuação.

MATEMÁTICA
Números reais: representações, comparações e cálculos.
Cálculos algébricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, valor numérico de um 
polinômio.
Equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações lineares do primeiro grau.
Função como particular relação entre duas grandezas: função afim, função quadrática e função exponencial.
Progressões aritmética e geométrica.
Matrizes: conceito, aplicações e operações de adição, subtração e produto.
Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, divisão proporcional, regra de três simples, 
porcentagem, juros simples e juros compostos.
Noções de estatística: população e amostra, variáveis qualitativas e quantitativas, frequências absoluta e 
relativa, tabelas de frequências, média aritmética simples e média aritmética ponderada.
Leitura, análise e interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação, gráficos de linhas, de 
barras, de setores e histogramas.
Noções de probabilidade: espaço amostral, evento, eventos mutuamente exclusivos, cálculo da probabilidade 
de um evento num espaço amostral equiprovável.
Princípio fundamental da contagem na análise combinatória.
Resolução de problemas utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

INFORMÁTICA
Conceitos e utilização do sistema operacional Microsoft Windows;
Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Word;
Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Excel;
Conceitos e utilização do aplicativo Microsoft Outlook;
Conceitos de Internet: navegadores, e-mail, ferramentas de busca e pesquisa.

LEGISLAÇÃO 
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
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
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
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
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
Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
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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
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
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
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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 Mesa Diretora
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1750

De 12 de setembro de 2017

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao 
Senhor DANILO SANTOS DE MIRANDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor DANILO 
SANTOS DE MIRANDA.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene 
previamente convocada, em comum acordo com o homenageado.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 12 de setembro de 2017.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA    ROGER BARUDE 
            1º Secretário          2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
SÉRGIO BRUM

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1751
De 12 de setembro de 2017

Dá denominação de Rua AMÉRICO SOARES 
a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua AMÉRICO SOARES a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Via Lazio, que tem início na Via Romania e término da 
Via Torricella, localizada no loteamento denominado Residencial Spazio Verde 
Comendador, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 12 de setembro de 2017.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA    ROGER BARUDE 
            1º Secretário          2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” 
ao Doutor ASSAF HADBA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 6409, de 06 de setembro de 2013 e a Resolução nº 523, de 
1º de outubro de 2013, alterada pela Resolução nº 548, de 21 de dezembro de 2016, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao Doutor ASSAF 
HADBA.

Parágrafo Único – A entrega da referida honraria poderá ser realizada em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

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

Bauru, 11 de setembro de 2017.

TELMA GOBBI

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Assaf Hadba nasceu em Iacanga, no Estado de São Paulo, no dia 31 de outubro de 
1931, filho de imigrantes libaneses vindos para o Brasil em 1914, da cidade de Marjaiúm.  

“Seu” Benjamin Hadba, o pai, começou como todo árabe vendendo mercadorias de 
porta em porta até se estabelecer com um armazém de secos e molhados. Bem-sucedido como comerciante, 
teve uma atuação solidária na comunidade iacanguense, chegando a ser presidente do diretório municipal 
do Partido Social Progressista (PSP). 

Todas as autoridades e visitantes ilustres que chegavam a Iacanga, necessariamente 
procuravam o influente libanês em busca de um possível apoio. Dizia-se que na casa dos Hadba, a mesa 

estava sempre posta para quem viesse. A mãe, Jamila Matar Hadba, além das virtudes como cozinheira de 
pratos da culinária do Oriente Médio, dedicou-se à educação dos cinco filhos, quatro homens e uma mulher, 
com a conhecida rigidez das mulheres árabes. 

Os pais de Assaf sempre procuraram oferecer oportunidades de estudo aos filhos, 
cientes que a escolaridade seria o melhor caminho para “vencer na vida”, como cidadãos úteis à sociedade. 
Seu Benjamin tratou logo cedo de mandar o filho Assaf para a Mackenzie College, uma das mais 
tradicionais instituições de ensino da capital. Bem preparado durante os oito anos de ginásio e colégio em 
que permaneceu no Mackenzie, Assaf logrou ingressar na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
onde diplomou-se em 1957. 

Estagiou nos hospitais cariocas experimentando várias especialidades até se firmar 
como cirurgião geral, na cidade de Pirajuí. Conta o Dr. Assaf que naquela época, início dos anos 1960, o 
mercado para os novos médicos era muito fechado, na cidade de Bauru. Nos dois hospitais, os médicos 
mais antigos barravam o ingresso de novos facultativos.

A vinda para Bauru tornou-se possível com a instalação do SAMDU- Serviço de 
Assistência Médica Domiciliar de Urgência, instituição do Governo Federa, que em nossa cidade tinha 
como diretor técnico o saudoso Dr. Abrahim Dabus. Assaf Hadba voltou para o Rio de Janeiro com a 
finalidade de estudar Proctologia, conseguindo o título de Especialista, após as provas de aptidão, no 
Hospital do Estado do Rio. 

Em 1974, pode ingressar no corpo clínico da Santa Casa de Bauru, a convite do 
diretor clínico, Dr. Nuno de Assis, depois de examinado o seu já substancioso currículo acadêmico e 
profissional.

Em 1966, foi para Londres ampliar e atualizar seus conhecimentos em Proctologia, 
no Hospital Saint Marcos.

Em 06 de julho de 1971, em parceria com 45 médicos na antiga APM (Associação 
Paulista de Medicina) fundou a Unimed Bauru. 

Em 1976, formou-se em direito pela Instituição Toledo de Ensino na cidade de Bauru. 
Em 1978, fez estudos avançados em Proctologia na Temple Universite Tampa, na 

Philadelphia, Estados Unidos. 
Dr. Assaf Hadba foi vice-presidente, durante 10 anos da Associação Paulista de 

Medicina, em São Paulo. Passou antes, em 1977, pelo cargo de Diretor do Departamento de Previdência da 
APM e como diretor tesoureiro. 

Em 1989, Assaf foi eleito vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP) onde permaneceu até 1994.

Durante a maior parte da sua vida profissional dedicou-se à luta pelo aperfeiçoamento 
da atividade médica, pelo acesso da população carente às modernas conquistas da Medicina e pela 
observância do Código de Ética Profissional. Trouxe para o Brasil a ideia da realização de exames de 
qualificação para os recém-formados pelas nossas Escolas de Medicina, assunto recorrente até hoje.

Sobre a temática das responsabilidades sociais do profissional médico e da assistência 
médico-hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) escreveu artigos publicados nas revistas Veja e Isto 
É, no jornal O Estado de S. Paulo, nas revistas especializadas da Associação Paulista de Medicina e do 
Conselho Regional de Medicina, além da imprensa local.

Participou de congressos e convenções da sua especialidade no mundo inteiro. 
Inspirado em modelos norte-americanos, Dr. Assaf Hadba ofereceu projetos de aperfeiçoamento do seguro 
saúde corporativo e individual, como forma mais justa de atendimento nos consultórios e nos hospitais. 

Participou de debates com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o Ministro 
da Saúde, Adib Jatene, sobre a melhoria das condições de assistência médica- hospitalar para as pessoas 
de baixa renda. 

Saiu em cruzada pelo Brasil fazendo palestras em associações médicas regionais 
sobre o disposto pela Constituição de 1988 que tornou a saúde “um direito de todos e um dever do Estado”.

Assaf Hadba foi agraciado com o título de Sócio Honorário da Sociedade Brasileira 
de Proctologia.

Foi homenageado durante o Simpósio Internacional de Coloproctologia, em 2015, 
como reconhecimento aos seus méritos profissionais e sua luta pela ética na saúde pública. 

O salão de eventos da Casa do Médico da APM, em Bauru, foi batizado com seu 
nome por iniciativa do corpo associativo.

Recebeu o Prêmio Mérito, da revista Atenção e do Clube Monte Líbano. 
É casado com Dona Dalva há 57 anos, baiana de Salvador, a conhecendo no Rio de 

Janeiro. Tiveram cinco filhos e se orgulham da descendência de mais de 11 netos e 07 bisnetos.
Assaf Hadba notabilizou-se também como empresário. Em 1971 abriu em sociedade 

com Michel Haddad a Churrascaria H2. Durante muitos anos o restaurante foi ponto de recepção de todas 
as figuras ilustres que passaram por Bauru. Conhecida também foi a Sauna H2 a primeira a se estabelecer 
em Bauru em instalações especialmente projetadas com essa finalidade.

Fundou a Imobiliária H2, hoje uma das principais da cidade, respeitada pela ética e 
segurança dos negócios a que serve como mediador no interesse das partes. A Imobiliária H2 atualmente é 
comandada pelo seu filho João Assaf. 

Hoje, aposentado, Dr. Assaf e a esposa Dona Dalva se dedicam a viajar pelo mundo. 
É o prêmio merecido por tantos anos de dedicação ao trabalho. Com esse hobby o casal mantém contato 
com a cultura, as artes, a culinária e com o povo de diferentes países. As principais paisagens de 60 países, 
dos cinco continentes, não são mais segredos para os Hadba. Alguns bem distantes, como China, Índia, 
Singapura, Vietnã, Laos, Marrocos e Emirados Árabes. As belezas naturais do Brasil também estão sempre 
nos roteiros de viagem, principalmente a Bahia, terra de Dona Dalva e sempre uma fonte de inspiração.

Por todo esse histórico e em razão do empenho dedicado à viabilização do grande 
sonho do curso público de Medicina em Bauru, solicitamos aos nobres Pares a aprovação desta homenagem 
ao Doutor Assaf Hadba.

Bauru, 11 de setembro de 2017.

TELMA GOBBI

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 33ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017

USO DA TRIBUNA:  VALTER MANOEL CARDOSO - Grupo Ex-ECCB Unidos - Falará 
sobre a situação e o direito à indenização trabalhista de ex-funcionários 
da Empresa Circular Cidade de Bauru. 
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ORADORES INSCRITOS:

CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PMDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS
ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD
YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB

Bauru, 15 de setembro de 2017.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 33/2017

33ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 18 DE 

SETEMBRO DE 2017

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   158/17 Projeto de Lei nº 73/17, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênios com o Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, objetivando a gestão de Atas de Registros 
de Preços.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   174/17 Projeto de Lei nº 83/17, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Termos de Fomento, repasse de recursos públicos municipais para as 
Organizações da Sociedade Civil do setor privado que especifica (Casa da 
Esperança e Vila Vicentina)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   185/17 Projeto de Lei nº 89/17, que institui a Licença de Funcionamento Provisória.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   159/17 Projeto de Lei nº 76/17, que revoga a Lei nº 5879, de 01 de março de 2010 (que 
autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno a Empresa CACHOEIRA 
METAIS LTDA em regime de Concessão de Direito Real de Uso).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   175/17 Projeto de Lei nº 84/17, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 
Empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI - ME, em regime de Concessão 
de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   179/17 Projeto de Lei nº 86/17, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   186/17 Projeto de Lei nº 90/17, que revoga a Lei nº 5076, de 29 de dezembro de 2003, 
que criou a Taxa de Serviço de Bombeiros e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   181/17 Projeto de Resolução que dá nova redação à alínea “e” do item 1.2 do artigo 
4º da Resolução nº 441, de 08 de junho de 2004, que reordena a estrutura 
organizacional da Câmara Municipal, define atribuições e dá outras providências 
(atribuições do Serviço de Atividades Auxiliares - número de cópias de 
requerimentos e indicações)
Autoria: MESA DA CÂMARA

   176/17 Projeto de Lei que institui no Município de Bauru o “Dia Municipal do 
Triciclista”, a ser comemorado no dia 12 de outubro.
Autoria: FÁBIO SARTORI MANFRINATO

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

   191/17 Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha do Mérito “Custos 
Vigilat” ao Doutor ASSAF HADBA.
Autoria: TELMA GOBBI

Moção nº Assunto

   091/17 De Aplauso a Pedro Motta Popoff por incentivar a valorização da cultura 
brasileira e nordestina através do projeto educativo “Brincando de Cordel”.
Autoria: JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA

   092/17 De Aplauso ao Tenente Coronel PM Flávio Jun Kitazume pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade bauruense.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

Bauru, 15 de setembro 2017.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
PROCESSO DA 27/2014
DISPENSA Nº 06/2014
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2014
OBJETO: Contrato de fornecimento de serviços de hospedagem de e-mails da Câmara Municipal de 
Bauru.
CONTRATADA: LÓGICA IDEAL – DESIGN, SITES E SISTEMAS LTDA – ME.
Vigência: 01 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018.
Valor: R$ 7.007,04 (sete mil, sete reais e quatro centavos)
Data da assinatura: 01 de setembro de 2017.

PROCESSO DA 06/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2013
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) aparelhos de ar 
condicionado.
CONTRATADA: REFRICLÍNICA BAURU LTDA 
Vigência: 04 de setembro de 2017 a 03 de setembro de 2018.
Valor: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).
Data da assinatura: 04 de setembro de 2017.

Diretoria Financeira
DIRETORIA FINANCEIRA

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
O pagamento da parcela contratual do mês de agosto do Processo 14/2017, Contrato 3/2017, não 
foi efetivado no último dia 05 de setembro, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta, item 5.5. O 
pagamento será regularizado assim que as pendências forem sanadas.

VERA REGINA AGNELLI
DIRETORA FINANCEIRA
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