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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

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/

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.
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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. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS  À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, 
VISANDO A CONCESSÃO DE DESCONTO AOS SERVIDORES, NAS MENSALIDADES.                                                                         
OBSERVAÇÃO: NÃO SE TRATA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 
(USC)- Rua Irmã Arminda, 10-50 Jardim Brasil 
CEP 17.011-160 Tel (14) 2107-7000

Desconto de 15% (quinze por cento) no valor da 
mensalidade, condicionado à pontualidade do 
pagamento, para quaisquer dos cursos de pós-
graduação, lato e stricto sensu. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO
GABARITO DO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 
NÍVEL SUPERIOR – ÁREAS DIVERSAS – ADMINISTRAÇÃO / JORNALISMO/ NUTRIÇÃO / 
PEDAGOGIA – EDITAL 01/2017 (PROVA REALIZADA EM 17/09/2017)
1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-D, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-C, 17-A, 18-D, 
19-B, 20-C, 21-A, 22-C, 23-B, 24-B, 25-C, 26-D, 27-D, 28-C, 29-D, 30-B.

Bauru, 19 de setembro de 2017.
A Comissão

GABARITO DO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 
NÍVEL SUPERIOR – DIREITO – EDITAL 01/2017 (PROVA REALIZADA EM 17/09/2017)
1-D, 2-A, 3-C, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-D, 9-A, 10-D, 11-A, 12-B, 13-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-D, 18-B, 
19-C, 20-D, 21-A, 22-A, 23-D, 24-C, 25-D, 26-C, 27-C, 28-A, 29-D, 30-D.

Bauru, 19 de setembro de 2017.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL Nº 19/2017
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 – AGENTE CULTURAL 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: 
Eliane Patrícia Grandini Serrano, Guiomar Josefina Biondo, Aparecida Inara Damaceno, Elaine 
Cristina Gomes de Moraes, Andréa Almeida Rodrigues Pígoli, Antonio Carlos Batista Martinez, e 
sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 2669/2017, 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 16 (dezesseis) de dezembro 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 – 
AGENTE 

CULTURAL

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em qualquer 
área

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.
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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 qualquer área, 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 06 
(seis) de outubro de 2017 ate às 20h do dia 20 (vinte) 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 – AGENTE CULTURAL, 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 20 (vinte) 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 06 (seis) de outubro de 
2017 a 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 26 (vinte e seis) 
de janeiro de 2018.
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  26 (vinte e seis) de janeiro de 2018. 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. 
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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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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, nos dias de 06 (seis), 09 (nove), 10 (dez) 
e 11 (onze) de outubro 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 17 (dezessete) de outubro 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 
– AGENTE 

CULTURAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 18

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 10

Inglês 08
Atualidades 07
Legislação 07

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – AGENTE CULTURAL 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 28 (vinte e oito) de janeiro de 2018, 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 2669/2017;
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 
reconhecido pelo órgão competente.

5,0 pontos 5,0 pontos
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Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, em área afim, devidamente 
reconhecido pelo 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 reconhecido 
pelo 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 16 (dezesseis) de dezembro de 2017.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva, na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do 
certame.   
  18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
  18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural 
e Social – AGENTE CULTURAL, 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 – AGENTE CULTURAL, 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 Atualidades da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
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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 exigido no pré-requisito; 
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 2669/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL
Administrar os trabalhos culturais em todas as suas etapas para possibilitar o fomento das atividades 
culturais e artísticas do município, bem como atender às necessidades culturais e artísticas da população. 
Verificar as condições estruturais e financeiras para viabilizar projetos. Elaborar calendário dos eventos 
culturais oficiais do município. Analisar, orientar e selecionar eventos propostos pela população e por 
entidades constituídas. Participar de treinamentos, cursos e capacitações oferecidas pelo Ministério da 
Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e demais organizações afins. Atuar junto à comunidade e às 
entidades culturais constituídas em projetos e atividades culturais e de preservação do patrimônio cultural. 
Providenciar e acompanhar toda a logística de projetos, programas e eventos culturais. Participar de 
conselhos municipais de diversos segmentos, em especial daqueles ligados à questão cultural. Levantar 
orçamentos e materiais, serviços e equipamentos culturais necessários à realização de projetos e programas. 
Propiciar a formação de público para atividades artístico- culturais. Elaborar estudos, pesquisas, 
levantamentos, análises e relatórios que subsidiem a definição e implantação de planos, programas e ações 
na área de cultura. Promover e realizar eventos, programas, projetos e outros instrumentos de incentivo 
ao desenvolvimento e preservação da cultural local e regional. Planejar controlar e executar as tarefas 
relativas ao intercâmbio entre municipalidade e organismos, grupos e outras instituições dedicadas ao 
desenvolvimento cultural. Atuar em equipe multiprofissional, orientar e supervisionar estagiários e 
outros profissionais afins na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, 
equipamentos e local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialização e ambiente organizacional. Promover ações em parceria com Secretarias da 
Administração Pública Municipal. Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Conceito de cultura.
2. Arte, cultura e identidade.
3. Cultura e sociologia.
4. Imaginário social.
5. A instituição imaginária da sociedade.
6. Conhecimento de políticas culturais. 
7. Conhecimento sobre projeto.
8. Cultura internacional, nacional, regional e local.
9. Conhecimentos sobre equipamentos culturais do município de Bauru.
10. Cultura internacional, nacional, regional e local.
11. Projetos Socioculturais.
12. Produções e eventos culturais.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Classes gramaticais: 
 1.1 Substantivo 
 1.2 Artigo 
 1.3 Adjetivo
 1.4 Numeral
 1.5 Pronome
 1.6 Verbo
 1.7 Advérbio
 1.8 Preposição
 1.9 Conjunção 
 1.10 Interjeição         
2. Coerência
3. Coesão
4. Concordância Verbal
5. Concordância Nominal 
6. Crase                                                                                                                       
7. Interpretação dos gêneros textuais:
 7.1 Literário 
 7.2. Não Literário 
8. Ortografia
9. Novo Acordo Ortográfico
 9.1 Acentuação
 9.2 Trema
 9.3 Uso do hífen 
10. Pontuação 
11. Regência Nominal
12. Regência Verbal
13. Semântica 
 13.1 Antônimo
 13.2 Sinônimo
 13.3 Homônimo
 13.4 Parônimo 
 13.5 Ambiguidade
 13.6 Polissemia
 13.7 Linguagem Denotativa
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 13.8 Linguagem Conotativa 
 13.9 Linguagem Verbal
 13.10 Linguagem Não Verbal 
 13.11 Linguagem Formal 
 13.12 Linguagem Informal 

INGLÊS
1. Estratégias textuais
 1.1 Skimming e Scanning
 1.2 Pronomes
 1.3 Cognatos e falsos cognatos
 1.4 Processo de formação de palavras: prefixos e sufixos
2. Aspectos gramaticais
 2.1 Artigos: definidos e indefinidos
 2.2 Verbos: regulares e irregulares
 2.3 Question tag (or Tag Ending)
 2.4 Tempos verbais: formas afirmativa, interrogativa e negativa
 2.4.1 Present Simple
 2.4.2 Present Continuous
        2.4.3 Simple Past
        2.4.4 Past Continuous
        2.4.5 Present Perfect
        2.4.6 Future: will, be going to
 2.5 Orações Condicionais: First/Second Conditional
 2.6 Voz Passiva
 2.7 Conjunções
    2.8 Modal Verbs
    2.9 Advérbios

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.  

LEGISLAÇÃO 
1. 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). 
2. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
3. 3. Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993. 
4. 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. 5. Lei Orgânica Municipal. 
6. Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/
leiorganicaemenda.pdf
7. 6. Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971. 
8. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/
lei_1574-71_estatuto.pdf
9. 7. Lei nº 5804, de 10 de novembro de 2009. 
10. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.
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
14/09/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/10/2017 Abertura Inscrições
20/10/2017 Encerramento Inscrições

06, 09, 10 e 11/10/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

06/10/2017 a 26/01/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

06 a 20/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

28/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/12/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/12/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
08/01/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
28/01/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
30/01/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
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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, 14 de setembro de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 20/2017
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 – ASSISTENTE 
SOCIAL, 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: 
Fernanda dos Santos Varandas, Talita Fernanda Stabile Fernandes, Aparecida Inara Damacena, 
Ana Carolina Reis Destefani, Eduardo Jannone da Silva, e sob a coordenação de Luiz Gustavo de 
Oliveira, Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria nº 2670/2017, 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 16 de dezembro de 2017.
9. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

ASSISTENTE 
SOCIAL

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Serviço Social 

e Inscrição 
no Conselho 
Regional de 

Serviço Social 
(CRESS)

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 Serviço Social, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), 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 06 
(seis) de outubro de 2017 ate às 20h do dia 20 (vinte) 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 – 
ASSISTENTE SOCIAL, 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 20 (vinte) 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 
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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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 06 (seis) de outubro de 
2017 a 11 (onze) de janeiro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 12 (doze) de janeiro de 
2018.
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 12 (doze) de janeiro de 2018. 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 06 (seis), 09 (nove), 10 
(dez) e 11 (onze) de outubro 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: 



10 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 19 DE SETEMBRO DE 2.017

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 17 (dezessete) de outubro 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 – 

ASSISTENTE 
SOCIAL

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 – ASSISTENTE 
SOCIAL 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 14 (quatorze) de janeiro de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru; 
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 2670/2017;
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 
reconhecido pelo 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 
reconhecido pelo 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 reconhecido pelo 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 16 (dezesseis) de dezembro 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.
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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 – ASSISTENTE 
SOCIAL, 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 – 
ASSISTENTE SOCIAL, 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 Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;

c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
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.
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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 2670/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
Atuar em ações de atenção na perspectiva do cuidado integral a saúde e do direito dos usuários reforçando 
as noções de cidadania, em favor da garantia de acesso. Ações de investigação, planejamento, execução e 
avaliação. Planejar, executar e avaliar pesquisas, estudos e projetos na área das políticas públicas (saúde, 
assistência social, etc.). Identificar as determinantes e condicionantes de saúde através do estudo sócio 
econômico visando apontar o perfil populacional das áreas de abrangências das Unidades de Saúde. 
Registrar os atendimentos sociais a fim de formular estratégias de intervenção, dentro das perspectivas 
éticas da profissão, bem como proporcionar aos membros da equipe multi-profissional adotar condutas de 
acordo com a realidade apresentada. Realizar vistorias, perícias técnicas e laudos periciais. Fazer controle 
estatístico da prestação de serviços. Realizar visitas institucionais. Registrar as ações realizadas por meio 
de relatórios periódicos. Propor mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos 
usuários aos serviços. Promover a inclusão e o acompanhamento das famílias em situação socioeconômica 
familiar de vulnerabilidade social através da inclusão e orientação nos programas sociais e de saúde 
existentes. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de 
Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ações assistenciais. Realizar abordagens e prestar 
orientações (individuais e coletivas, domiciliares e em vias públicas de acordo com as necessidades de cada 
serviço). Realizar visitas e o acompanhamento no domicílio dos usuários assistidos, quando necessário. 
Analisar documentos relacionados ao usuário. Realizar encaminhamento do usuário para outras entidades. 
Trabalhar com as famílias visando fortalecer seus vínculos e torná-las sujeitos do processo de promoção, 
proteção, prevenção e recuperação da saúde. Participar de ações setoriais. Ações em equipe. Elaborar, junto 
com a equipe, protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, normatização e sistematização 
do cotidiano do trabalho profissional. Elaborar, junto com a equipe, a organização e realização de 
treinamentos relacionados à área de atuação. Acolher familiares e/ou responsáveis nos episódios de 
óbito ou agravos à saúde, em conjunto com equipe multidisciplinar, abordando questões referentes aos 
benefícios e direitos referentes à situação. Realizar a notificação e encaminhamento, frente a uma situação 
constatada e/ou suspeita de violência. Trabalhar em equipe multiprofissional com entidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver atividades de educação e prevenção em conjunto com demais 
membros das equipes de saúde acerca dos programas de saúde propostos pela Secretaria Municipal de 
Saúde, nos vários níveis de atenção. Ações socioeducativas Planejar e coordenar grupos socioeducativos, 
de sensibilização e mobilização envolvendo as temáticas de saúde pertinentes a situação epidemiológica 
de cada Unidade/Serviço de saúde. Participar de campanhas preventivas e de promoção à saúde através 
de ações socioeducativas. Realizar orientações individuais, coletivas no domicílio e em vias públicas aos 
usuários do SUS, a fim de democratizar as rotinas e o funcionamento dos serviços de saúde nos diversos 
níveis de atenção (primários secundários e terciários). Elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos com 
vistas a melhorar o conhecimento da população usuária acerca das demandas de saúde atuais. Mobilizar 
e incentivar os usuários, famílias e sociedade civil a participar das atividades de controle e participação 
social. Sensibilizar o usuário e/ou sua família para adesão ao tratamento proposto pela equipe de saúde. 
Participar e motivar a participação dos demais membros das equipes de saúde do projeto de humanização 
da unidade. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Formação Profissional em Serviço Social.
2. Código de Ética e Regulamentação da Profissão de Assistente Social.
3. Lei Orgânica de Assistência Social.
4. Gestão Social e Serviço Social.
5. Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Estatuto do Idoso.
7. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (da Seguridade Social).
8. Sistema Único de Saúde (SUS): Legislações e Políticas de Saúde.
9. A Interdisciplinaridade no trabalho profissional na área da saúde.
10. A atuação do Assistente Social na Política de Saúde.
11. Política Nacional de Humanização: humaniza SUS.
12. Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS.
13. Telessaúde no Brasil.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Classes gramaticais: 
 1.1 Substantivo 
 1.2 Artigo 
 1.3 Adjetivo
 1.4 Numeral
 1.5 Pronome
 1.6 Verbo
 1.7 Advérbio
 1.8 Preposição
 1.9 Conjunção 
 1.10 Interjeição.           
2. Coerência
3. Coesão
4. Concordância Verbal
5. Concordância Nominal 
6. Crase                                                                                                                       
7. Interpretação dos gêneros textuais:
 7.1 Literário 
 7.2. Não Literário 
8. Ortografia
9. Novo Acordo Ortográfico
 9.1 Acentuação
 9.2 Trema
 9.3 Uso do hífen 
10. Pontuação 
11. Regência Nominal
12. Regência Verbal
13. Semântica 
 13.1 Antônimo
 13.2 Sinônimo
 13.3 Homônimo
 13.4 Parônimo 
 13.5 Ambiguidade
 13.6 Polissemia
 13.7 Linguagem Denotativa
 13.8 Linguagem Conotativa 
 13.9 Linguagem Verbal
 13.10 Linguagem Não Verbal 
 13.11 Linguagem Formal 
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 13.12 Linguagem Informal 
14. Elementos da Comunicação
 14.1 Emissor
 14.2 Receptor
 14.3 Canal
 14.4 Código
 14.5 Mensagem
 14.6 Contexto
15. Funções da Linguagem:
 15.1 Função Referencial
 15.2 Função Emotiva
 15.3 Função Conativa
 15.4 Função Metalinguística
 15.5 Função Fática
 15.6 Função Poética 
16. Gêneros textuais:
 16.1 Texto Prescritivo
 16.2 Texto Injuntivo
 16.3 Artigo de opinião
 16.4 Dissertação
 16.5 Narração
 16.6 Descrição
 16.7 Crônica
 16.8 Notícia
 16.9 Charge, Tira, Cartoon e História em quadrinhos
Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia vigente no Brasil.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput”; 6º, “caput”; 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 232; 236 e 245). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
3. Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 15, “caput” e parágrafo 7º; 20; 21; 46; 47; 71; 96; 97; 98 
e 99). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
4. Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Institui a lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - (na íntegra). Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
5. Lei Federal 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 - (na íntegra). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.
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6. 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
7. Lei Municipal nº 6.525, de 26 de junho de 2014 – Dispõe sobre a Inclusão e Uso do Nome Social de 
Transexuais e Travestis nos Registros Municipais relativos a Serviços Públicos prestados no âmbito 
da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências - (na íntegra). Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6525.pdf
 8. Decreto Municipal nº 13.475, de 04 de agosto de 2017 – Institui o Cadastro e a Carteira de Nome 
Social para Travestis e Transexuais no Município de Bauru - (na íntegra). Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec13475.pdf
 9. 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
10. 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
11. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (Artigos: 1º; 3º; 4º; 10 ao 16; 35; 40; 45 e 47). Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
12. 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
13. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário – PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra 
os Respectivos Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação 
do Pagamento das Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão (e 
alterações da Lei Municipal nº 6.692, de 13 de julho de 2015 – Altera as Grades Salariais da Lei nº 
5.950, de 02 de agosto de 2.010) – (Ambas na íntegra). Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6692.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
14/09/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/10/2017 Abertura Inscrições
20/10/2017 Encerramento Inscrições

06, 09, 10 e 11/10/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

06/10/2017 a 12/01/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

06 a 20/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

28/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/12/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/12/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
08/01/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/01/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
16/01/2018 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, 14 de setembro de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 21/2017
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 AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL 
– AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 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: 
Maria Helena Ronchesel, Oeni Custódio Marins, Waldinei Wellington Damacena, Claudia Fernanda 
de Aguiar Pereira, Henrique Pachioni Martins e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi 
Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2671/2017, 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 16 (dezesseis) de dezembro 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

Agente 
Esportivo, 
Cultural 
e Social – 

AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.173,54 R$ 392,00 40h/semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes 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 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 06 
(seis) de outubro de 2017 ate às 20h do dia 20 (vinte) 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 Esportivo, Cultural e 
Social – AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 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 
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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 20 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 06 (seis) de outubro de 
2017 a 11 (onze) de janeiro de 2018 e,  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 12 (doze) de janeiro 
de 2018.
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  12 (doze) de janeiro de 2018. 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 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 
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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, nos dias de 06 (seis), 09, (nove), 10 
(dez) e 11 (onze) de outubro 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 17 (dezessete) de outubro 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

Agente Esportivo, 
Cultural e Social 
– AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 10

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 10

Informática 08
Legislação 07

Atualidades 05

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 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 14 (quatorze) de janeiro de 2018, 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 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 16 (dezesseis) de dezembro 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 Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois 
pontos e meio) 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 Informática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
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g) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados 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 Canditato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;

g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2671/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Auxiliar nas atividades da biblioteca, inclusive na manutenção e conservação do acervo, cadastro, 
cobranças/caixa e atendimento aos munícipes. Indicar bibliografia para o assunto de interesse do usuário. 
Procurar e pegar livros e demais materiais para o usuário, quando solicitado. Informar usuário sobre a 
regulamentação e normas da biblioteca. Informar ao usuário outras fontes de busca de informações. Orientar 
quanto ao uso do computador. Fiscalizar empréstimos para xerox. Atender telefone (informar horários, 
banco de dados disponíveis, necessidades para cadastro, etc.). Receber devolução de livros e materiais. 
Conferir se o material devolvido se encontra em bom estado. Repor o material devolvido nas prateleiras ou 
arquivos. A pedido do bibliotecário recortar artigos e matérias dos jornais. Arquivar segundo orientação do 
bibliotecário. Informar bibliotecário sobre eventual material analisado que julgue interessante manter no 
acervo. Participar dos eventos pertinentes à biblioteca. Confeccionar e responsabilizar-se pelo envio das 
cartas de cobrança. Cobrar multas dos usuários, segundo cálculo anteriormente estipulado. Fazer relatório 
do caixa da biblioteca. Guardar no caixa o dinheiro recebido. Realizar relatórios dos usuários em débitos e 
livros não devolvidos. Repor o material nas prateleiras ou arquivos. Informar bibliotecários quando faltar 
material sobre determinado assunto. Fazer higienização da biblioteca e do acervo. Realizar empréstimos 
de livros e materiais. Realizar consertos nos livros. Auxiliar no cadastramento de livros classificados pelo 
bibliotecário. Auxiliar no descarte de materiais. Fazer cadastramento / recadastramento do usuário. Realizar 
cobranças via telefone/e-mail/carta de usuários que estejam com livros e materiais atrasados. Mostrar a 
biblioteca para os munícipes interessados. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Bibliotecas: tipos e conceitos.
2. Material bibliográfico: livros, periódicos, dissertações, teses, documentação oficial, separatas, arquivos 
eletrônicos, arquivos de som e arquivos de vídeo.
3. Catalogação e classificação: noções básicas.
4. Preparo físico de material bibliográfico.
5. Catálogos de biblioteca: conceitos, tipologia, finalidades, sistemas de arquivamento.
6. Ordenação, armazenagem e manutenção de acervos.
7. Preservação e restauração de acervos: noções básicas.
8. Atendimento ao público: circulação, empréstimo e recuperação do material no acervo.
9. Serviços aos usuários: serviços e produtos.
10. Fontes de informação: conceitos básicos.
11. Tecnologia da informação aplicada em bibliotecas.
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INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização no sistema operacional Windows.
2. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de textos Microsoft Word.
3. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de planilhas eletrônicas Microsoft Excel.
4. Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação na internet, de correio 
eletrônico, de busca e pesquisa. 
 
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. 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
 
ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2016, nos meios de comunicação referentes 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
14/09/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/10/2017 Abertura Inscrições
20/10/2017 Encerramento Inscrições

06, 09, 10 e 11/10/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

06/10 a 12/01/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

06 a 20/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga 
de Deficiente

28/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/12/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
28/12/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
08/01/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/01/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva
16/01/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
08/02/2018 Previsão de Resultado Final
20/02/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de setembro de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 22/2017
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 NECROPSIA, 
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: 
Wanderley Cerigatto, Aparecida Inara Damacena, Fernanda de Assis Martins Pegoraro, Marco 
Antonio Paula Pinheiro, e sob a coordenação de Luiz Gustavo Oliveira, Mariana Félix Bueno Belone 
e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2672/2017, 
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 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 Saúde – 
AUXILIAR 

DE 
NECROPSIA

01

Conclusão do 
Ensino Médio 

e Curso de 
Auxiliar em 

Necropsia ou 
Técnico em 
Enfermagem 

ou Biomedicina 
ou Ciências 

Biológicas ou 
Enfermagem 

R$ 1.349,57 R$ 392,00 36h/semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial B1 / 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 11.637/11 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 Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Curso de Auxiliar em Necropsia ou Técnico em Enfermagem ou 
Biomedicina ou Ciências Biológicas ou Enfermagem, devendo estes ser emitidos 
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 06 
(seis) de outubro de 2017 ate às 20h do dia 20 (vinte) 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 NECROPSIA, 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 20 (vinte) 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 
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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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 06 (seis) de outubro de 2017 a 11 (onze) de janeiro de 
2018, e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 12 (doze) de janeiro de 2018.
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  12 (doze) de janeiro de 2018. 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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.
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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, nos dias 06 (seis), 09 (nove), 10 (dez) e 11 
(onze) de outubro 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 17 (dezessete) de outubro 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 

NECROPSIA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa 10

Legislação 08
Atualidades 07

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE 
NECROPSIA 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 14 (quatorze) de janeiro de 2018, 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 16 (dezesseis) de dezembro de 2017.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante 
de Inscrição. 

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.

6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas 
temporárias de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função 
dessas alterações não havendo a possibilidade de oferecer condição especial e segunda 
chamada de Prova. 

7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.

9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 

13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar 
detector de metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo 
detector de metal portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 

14.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), caneta 
esferográfica fabricada em material transparente, documento de identificação). 

  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratado no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 

do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE 
NECROPSIA, 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 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 
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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 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato 
formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o 
qual concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir 
na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, 
deverá apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside, com firma 
reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal, com firma 
reconhecida;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação 
de:

m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 

 n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de 
previdência ou regimes próprios distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa 
no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, 
inciso XVI, alíneas a, b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.

7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
4. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2672/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AUXILIAR EM SAÚDE – AUXILIAR DE NECROPSIA
Atender solicitações. Receber ligações da Enfermaria ou do Serviço Social para solicitação de seus 
serviços. Transportar os cadáveres para o interior do necrotério. Seguir orientações do médico de necropsia, 
auxiliando em seus procedimentos. Realizar assepsia e cuidar dos equipamentos. Separar e preparar o 
material cirúrgico que será utilizado. Lavar e realizar assepsia dos materiais cirúrgicos utilizados antes e após 
procedimentos. Zelar pelo funcionamento dos equipamentos. Analisar o histórico do paciente. Averiguar 
aspectos históricos do caso, quando solicitado pelo médico. Fornecer ao médico os dados históricos do 
caso. Realizar os procedimentos de preparação externa do corpo. Despir o cadáver, transferindo os objetos 
pessoais do mesmo para seus familiares. Pesar o corpo. Procurar sinais de lesões, escoriações no corpo 
(sinais de violência, estupro, etc). Mudar a posição do corpo para uma vistoria completa. Classificar a cor de 
pele, de cabelo, olhos do cadáver. Auxiliar nos procedimentos de necropsia. Auxiliar o Médico na abertura 
do corpo de acordo com as causas de morte e do histórico do paciente.  Auxiliar na retirada dos órgãos para 
análise, conforme indicação do médico e de acordo com o histórico do paciente. Fazer pesagem dos órgãos 
retirados, transmitindo os dados ao médico. Auxiliar na recolocação dos órgãos examinados no corpo. 
Auxiliar no esgotamento de sangue do corpo. Auxiliar na coleta de material para análise, quando necessário, 
encaminhando para o laboratório. Auxiliar na sutura no corpo. Proceder à recomposição e lavagem dos 
cadáveres autopsiantes. Vestir os cadáveres não identificados. Participar de procedimentos burocráticos 
e administrativos. Registrar no prontuário dados do cadáver (cor do cabelo, olhos e cor de pele, etc). 
Encaminhar para o IML o caso quando há suspeita ou confirmação de que o corpo sofreu abuso, agressões, 
violência (quando interessa aos órgãos policiais e não mais somente ao civil). Assinar documentação junto 
com o Médico para a liberação do corpo. Ligar para a funerária ou Serviço Social quando o cadáver estiver 
pronto para ser entregue às famílias. Recolher as vestes dos cadáveres, ensacando-as com identificação, 
deixando à disposição do Serviço Social. Comunicar qualquer irregularidade ao responsável. Solicitar, ao 
serviço administrativo, a presença de técnico de radiografia ou fotógrafo, quando requisitado pelo Médico. 
Colaborar na parte burocrática da área, quando solicitado. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Biossegurança

1.1 Noções básicas em ambiente hospitalar.
2. Anatomia humana

2.1 Reconhecimento macroscópico e localização dos órgãos e estruturas anatômicas principais.
2.2 Noções de anatomia humana básica.
2.3 Eixos, planos e regiões anatômicas.
2.4 Ossos e suas posições relativas.
2.5 Músculos.
2.6 Vasos sanguíneos principais.
2.7 Órgãos do pescoço, tórax, abdome, pelve e respectivos sistemas.
2.8 Sistema nervoso central: cérebro, cerebelo, tronco e medula.

3. Tanatologia noções básicas
3.1 Sinais abióticos ou sinais de cessação da vida.
3.2 Fenômenos cadavéricos ou sinais positivos de morte. 

4. Técnicas básicas em Necropsia
4.1 Virchow.
4.2 Ghon.
4.3 Maurice Letulle.
4.4 Rokitansky. 

5. Patologia noções básicas
5.1 Doenças infectocontagiosas. 

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.

LEGISLAÇÃO
1. Lei Municipal n. 3.601, de 27 de julho de 1993. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
2. Lei Municipal n. 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/
funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
3. Lei Municipal n. 5.804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
4. Lei Municipal n. 5.949, de 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
5. Lei Orgânica Municipal de Bauru. Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-
organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
6. Lei Municipal n. 1.574, de 01 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
7. 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

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
14/09/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/10/2017 Abertura Inscrições
20/10/2017 Encerramento Inscrições

06, 09, 10 e 11/10/2017 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

06/10/2017 a 12/01/2018 Período para solicitar condição especial para lactante

06 a 20/10/2017 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

28/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/12/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/12/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/01/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/01/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
16/01/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
08/02/2018 Previsão de Classificação Final
20/02/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de setembro de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 23/2017
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 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – OPERADOR DE MÁQUINAS, 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: 
Waldecir Antonio José da Cunha, Paulo Roberto de Freitas, Ana Maria Aparecida Ortensi dos 
Santos, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Andreia Isabel Guarnetti Bombonatti, e sob a coordenação 
de Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados 
pela da Portaria nº 2673/2017, 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 16 (dezesseis) de dezembro 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 01 (um) de fevereiro 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 em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
OPERADOR 

DE 
MÁQUINAS

01

Conclusão do 
Ensino Médio 

e Carteira 
Nacional de 
Habilitação 

Categoria C ou 
D ou E

R$ 1.658,16 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 11.637/11e 
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 Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC, bem como Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH – Categoria C ou D ou E) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIV, Item 5 deste Edital; 
f.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira   de Habilitação que 
exceda 10 (dez) pontos. 
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 06 
(seis) de outubro de 2017 às 20h do dia 20 (vinte) de outubro de 2017, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico Em Manutenção, 
Conservação e Transporte – OPERADOR DE MÁQUINAS 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.   
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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 20 (vinte) 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito)  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 06 (seis) de outubro a 
11 (onze) de janeiro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 12 (doze) de janeiro de 2018.
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 12 (doze) de janeiro de 2018. 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 06 (seis) a 20 (vinte) 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 28 (vinte e oito) 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 
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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, nos dias 06 (seis), 09 (nove), 10  
(dez) e 11 (onze) de outubro 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 17 (dezessete) de outubro 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 Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
OPERADOR 

DE 
MÁQUINAS

P r o v a 
Objetiva

C o n h e c i m e n t o s 
Específicos 15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua Portuguesa 08

Matemática 08
Legislação 09

P r o v a 
Prática

Consistirá na 
identificação de 
c o m p o n e n t e s 
das máquinas e 
f u n c i o n a m e n t o 
destes.
Testes de percurso, 
o p e r a ç ã o , 
t r a n s p o r t e , 
estabilização e 
e s t a c i o n a m e n t o 
de máquinas de 
construção pesada.
Manutenção diária 
básica.
Procedimentos de 
segurança e uso de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs).

- 60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico Em Manutenção, Conservação 
e Transporte – OPERADOR DE MÁQUINAS 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 14 (quatorze) de janeiro de 2018, 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 identificação de componentes das máquinas e funcionamento destes. Testes de percurso, 
operação, transporte, estabilização e estacionamento de máquinas de construção pesada. Manutenção diária 
básica. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
2.2.1) 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.
2.2.2) O candidato deverá apresentar na 2ª Fase – Prova Prática, a Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria C ou D ou E dentro do prazo de validade.

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 16 (dezesseis) de dezembro 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 01 (um) de fevereiro 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 Técnico Em Manutenção, Conservação 
e Transporte – OPERADOR DE MÁQUINAS 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.



27DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 19 DE SETEMBRO DE 2.017

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.
1. 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.
2. 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: 
3. 9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
4. 9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou com os demais candidatos;
5. 9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando 
solicitado; 
6. 9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico Em Manutenção, Conservação 
e Transporte – OPERADOR DE MÁQUINAS 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);
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 
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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 2673/2017.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – OPERADOR DE 
MÁQUINAS

Conduzir e operar máquinas. Receber ordens do superior responsável pelas obras ou serviços. Verificar 
as condições da máquina antes de operá-la. Verificar o nível de óleo e a lubrificação. Conferir possíveis 
desgastes, tanto externos quanto nos motores. Conferir nível de água. Conferir as condições dos comandos 
de operação. Conferir estado de conservação e limpeza. Comunicar responsáveis quando verificar 
irregularidades. Conduzir máquina ao local determinado para a realização de manutenção e consertos. 
Encontrar local adequado para guardar a máquina, evitando exposições climáticas. Participar de 
treinamentos para operar as máquinas. Checar o manual de instruções antes de operar a máquina. Solicitar 
ajuda do responsável, em caso de dúvida, sobre o modo de operar a máquina. Conduzir a máquina ao local 
em que foram solicitados os serviços (rios, galerias, terrenos, vias de circulação de veículos etc). Visualizar 
no mapa o local da obra, se necessário. Registrar o horário de saída e chegada da máquina. Atentar-se para 
a largura das vias pelas quais a máquina deverá passar. Aguardar novas solicitações de serviços no local 
da obra. Atentar-se para a proximidade de outros funcionários e possíveis riscos de acidentes durante a 
execução dos serviços. Alertar os funcionários para que se afastem da máquina antes de começar a operá-
la. Atentar-se para locais na obra que apresentem riscos ao conduzir a máquina como, por exemplo, estar 
próximo a buracos e barrancos. Aguardar o trabalho de outros funcionários do local como, por exemplo, 
enquanto acorrentam os tubos de galerias às máquinas. Conduzir a máquina para o seu posto. Eventualmente 
auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Técnicas de operação, transporte, estabilização e estacionamento, de máquinas tipo pá carregadeira, 
motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica sobre esteiras, escavadeira hidráulica sobre rodas 
e rolo compactador.
2. Segurança na operação.
3. Inspeção e manutenção diária do equipamento.
4. Conceitos básicos e funcionamento de componentes das máquinas.
5. Conservação e cuidados com o meio ambiente.
6. Higiene e segurança do trabalho.
7. NR 11(transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais) e NR 12(segurança no 
trabalho em máquinas e equipamentos).
8.  Legislação de Trânsito: normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; dos veículos; da 
habilitação; infrações; penalidades; crime de trânsito. 

Bibliografia 
1. Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Resoluções do CONTRAN pertinentes à Legislação de 
Trânsito e Condução de Veículos.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Gêneros textuais.
3. Morfologia: (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Tempos e modos verbais.
5. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, o complemento 
nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial).
6. Acentuação Gráfica.
7. Crase.
8. Concordância verbal e nominal.
9. Regência verbal e nominal.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações.
3. Seqüência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
4. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
5. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
6. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
7. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, 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. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput”; 6º, “caput”; 
37, “caput” e incisos I, II, III e IV).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (Artigos: 1º ao 4º).
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
3. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV – (na íntegra).
http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos: 1º ao 11; 16 e 17; 22 ao 27; 34 ao 37; 46 ao 48; 
89 ao 95).
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 56 e 57; 69 ao 89; 174 ao 186).
https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
6. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru – (Artigos: 1º; 3º; 4º; 10 ao 16; 35; 40; 45 e 47).
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
7. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (Artigos: 14, “caput” e incisos [exceto 
inciso XII]; 15; 19 ao 27; 41; 102 ao 105).
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de 
jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre 
a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os 
cargos específicos da área de saúde e de educação (e alterações da Lei Municipal nº 6.423, de 17 de 
outubro de 2013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de 
outubro de 2.010) – (Ambas na íntegra).
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.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 
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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
14/09/2017 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/09/2017 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/09/2017 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/10/2017 Abertura Inscrições
20/10/2017 Encerramento Inscrições

06, 09, 10 e 11/10/2017 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

06/10/2017 a 12/01/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

06 a 20/10/2017 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

28/10/2017 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/12/2017 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
28/12/2017 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
08/01/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
14/01/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
16/01/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
01/02/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
28/02/2018 Previsão da Realização Prova Prática
03/03/2018 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
22/03/2018 Previsão de Classificação Final
03/04/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de setembro de 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

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.
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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.

PALESTRA: “MINDFULNESS – QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE STRESS”
Ementa:Mindfulness ou Atenção Plena, como é conhecida no Brasil, é a nossa capacidade de manter a atenção 
no momento presente, sem julgamentos, com curiosidade e aceitação.
Essa capacidade, reforçada por meio de práticas diárias de atenção plena, permite ativar e reforçar o 
funcionamento de áreas de nosso cérebro responsáveis pelo controle das nossas emoções e capacidades de 
tomada de decisão. 
Dessa maneira, aprendemos a não permitir que sensações, pensamentos ou qualquer tipo de distração possa 
desviar nosso foco e nos conduzir a estados de inquietude, stress ou ansiedade, melhorando assim nossa vida 
pessoal e profissional.
Largos são os benefícios que vem sendo comprovados com estudos da neurociência e entre eles destacam-
se: desenvolvimento de maior foco e clareza; maior capacidade de resolver problemas; mais atenção e 
concentração; menos egoísmo e mais empatia; maior aceitação, compreensão e alegria; menor autocrítica e 

melhor integração mente e corpo.
Hoje, as evidências científicas nos mostram que podemos treinar nossa mente e moldar os circuitos que 
queremos reforçar para promover o aumento nos níveis de nosso bem-estar.
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: 05/10/2017 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Carla Vizconde Veraszto
Instrutora de Mindfulness, formada pelo MTI (Mindfulness Trainings International);
Arteterapeuta – especialista pelo Alquimy Art / SP;
Especialista em Saúde da Família e Comunidade – Residência UFSCar; Terapeuta Ocupacional – graduação 
UFSCar.
Inscrições: das 16h00 do dia 15/09/2017 às 17h00 do dia 04/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

PALESTRA: “ORATÓRIA: SUPERANDO O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO”
Ementa: O conceito de oratória, reflexão sobre os elementos e razão da comunicação, análise da comunicação 
oral e os tipos de discursos, exame de questões sobre a superação do medo de falar em público, orientação sobre 
como planejar uma apresentação.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos 
cargos enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 09/11/2017 - 09h às 11h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduação em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (2011) e graduação em Gestão Pública pelo 
Centro Universitário Internacional (2016). Atualmente é Psicólogo Clínico da Ateness terapias aplicadas e 
Técnico de Administração na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem experiência na área de Psicologia, com 
ênfase em Psicologia Clínica e treinamentos na área de Saúde Mental e Psicologia Organizacional.
Inscrições: das 12h00 do dia 26/07/2017 às 17h00 do dia 08/11/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO 
A CERTIFICADO.

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 26/2017
Cria a Comissão Especial de Gestão da FAQ – Frequently Asked Questions.

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, inciso I, 
alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;
Considerando a conclusão e implantação da FAQ – Frequently Asked Questions, popularmente conhecida como 
“Perguntas Mais Frequentes”, no âmbito da Secretaria Municipal da Administração;
Considerando a necessidade de manutenção e atualização das informações da FAQ, e
Considerando a autorização expressa do Senhor Prefeito Municipal Clodoaldo Gazzetta no procedimento 
administrativo nº 52.372/2017.

RESOLVE:
Art. 1º     Cria a Comissão Especial de Gestão da FAQ – Frequently Asked Questions, no âmbito da Secretaria 
da Administração.
Art. 2º     A Comissão Especial de Gestão da FAQ – Frequently Asked Questions será composta pelos seguintes 
membros:
- Erika Maria Beckmann Fournier, matrícula 28847;
- Josiane Moraes Silva Fernandes, matrícula 30724;
- Rosemeire Lopes Pinto, matrícula 27772;
- Sandra Marquezi Pirola Bezerra, matrícula 33578;
- Zenir Alvarenga Alves, matrícula 29361.
Art. 3º     A Comissão será presidida pela servidora Josiane Moraes Silva Fernandes.
Art. 4º     Prazo de conclusão dos trabalhos: Permanente.
Art. 5º     Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 14 de setembro 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 27/2017
Cria a Comissão Especial de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos.

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, inciso I, 
alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;
Considerando a necessidade de acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual 2018 – 2021 – PPA, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, da Lei Orçamentária Anual – LOA, no âmbito da Secretaria da Administração;
Considerando a necessidade de acompanhamento da execução orçamentária e financeira no âmbito da Secretaria 
da Administração;
Considerando a necessidade do desenvolvimento dos projetos e metas para o quadriênio de 2018 a 2011;
Considerando a necessidade de redução dos custos da Secretaria da Administração com relação às despesas com 
pessoal (servidor efetivo, comissionado, cedido, menor aprendiz e estagiários), energia elétrica, água, telefone, 
combustível, aluguel, vale transporte, vale alimentação e plano de saúde; 
Considerando a autorização expressa do Senhor Prefeito Municipal Clodoaldo Gazzetta no procedimento 
administrativo nº 52.405/2017.

RESOLVE:
Art. 1º   Cria a Comissão Especial de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos, no âmbito da Secretaria da 
Administração.
Art. 2º.   A Comissão Especial de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos será composta pelos seguintes 
membros:
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- Ana Roberta Pessin , matrícula 30364;
- Eduardo Rossi Santana, matrícula 23095;
- Giovanna Santos da Silva, matrícula 32986;
- Josiane Moraes Silva Fernandes, matrícula 30724;
- Marcos Barbosa Paes, matrícula 27814;
- Vinicius Sprocatti Ramos, matrícula 33378.
Art. 3º.   A Comissão será presidida pelo servidor Marcos Barbosa Paes.
Art. 4º.   Prazo de conclusão dos trabalhos: Permanente.
Art. 5º.     Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 18 de setembro 2017.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Secretaria de Cultura
Luiz Antonio Fernandes Fonseca

Secretário
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando a 
promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz 
saber:

Classificação
Comunicamos o resultado final da prova seletiva para bolsa de estudos da Orquestra Sinfônica Municipal 
de Bauru
Clas. nome nota
01 Sarah Ferreira Rodrigues 9,0
02 Tiago de Lima Neri 7,5
03 Natália Kaori Takada 7,0

________________________________
Luiz Antonio Fernandes Fonseca
Secretário Municipal de Cultura
Bauru, 18 de setembro de 2017

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 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 (  )



32 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 19 DE SETEMBRO DE 2.017

EXTRATOS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 1.547/17 - PROCESSO Nº 40.907/12 – PERMITENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – PERMISSIONÁRIA: BEATRIZ MARIA DA SILVA CAVALHERI -ME 
- OBJETO: O PERMITENTE confere à PERMISSIONÁRIA o uso da área a seguir descrita: Setor 03, 
Quadra 1633, Lote 11 (parte) – Distrito Industrial I “Imóvel correspondente a parte do lote F da Quadra 
06 do loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas 
e confrontações: começa num ponto cravado no alinhamento da Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 
quarteirão 07, lado par, distante 154,50 metros mais a curva de esquina com raio igual a 15,75 metros da 
Rua Júlio Machado Santos; daí segue em linha inclinada à distância de 23,68 metros até outro ponto, deste 
ponto deflete à direita e segue em linha inclinada à distância de 15,10 metros até outro ponto, confrontando 
nestas duas linhas com parte deste lote F, propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, daí deflete à 
direita e segue em linha inclinada à distância de 28,00 metros até outro ponto, dividindo com o lote I, de 
propriedade de Beatriz Maria da Silva Cavalheri – ME, daí deflete à direita e segue em linha reta à distância 
de 10,90 metros até alcançar o ponto inicial do perímetro, confrontando com o referido alinhamento da 
Rua Joaquim Marques de Figueiredo, encerrando uma área de 236,51 metros quadrados.” Referido imóvel 
consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 95.009 do Segundo Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru, estando caracterizado pelo desenho SP nº 5.236. - PRAZO: 05 anos - 
ASSINATURA: 03/08/17.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária

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 diretora da Emei Apparecida Pereira Pezzatto, convoca os associados da APM a comparecerem a 
Assembleia Geral para eleição e/ou recondução dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, no dia 08/10/2017 as 08:00, em sua sede , cito a rua Edson Rodrigues Pitta 
nº 2-49, Vila Rocha.A primeira chamada será as 08:00, não havendo o comparecimento de mais da metade 
dos associados convocamos em segunda chamada as 08:30, no mesmo local e data.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 31/2017
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o 

recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados.
01/09/2017 MAC TETO R$         500.000,00
04/09/2017 PR. HIV/AIDS E OUTRAS DST R$           26.974,50
04/09/2017 HIV/AIDS-FORM. INFANTIL                R$             1.679,57
04/09/2017 INC. AÇÕES VIG P/ HEP VIRAIS R$             8.896,00
05/09/2017 ISS SIMPLES R$         127.856,45
05/09/2017 FUNDEB R$     1.312.873,03
05/09/2017 IPI R$             7.104,60
05/09/2017 ROYALTIES R$                 292,99
06/09/2017 PAB FIXO R$         696.292,00
06/09/2017 PNATE - ENSINO MÉDIO R$             1.281,94
06/09/2017 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL R$             4.147,44
08/09/2017 FPM R$         885.460,82
08/09/2017 ITR R$             4.982,98
08/09/2017 MERENDA FEDERAL – FUNDAMENTAL R$         226.232,80
08/09/2017 MERENDA FEDERAL - EJA R$           13.411,84
11/09/2017 MAC – SAMU R$         109.000,00
11/09/2017 MAC – CEO R$           22.000,00

11/09/2017 REDE VIVER S/LIMITES CEO R$             2.200,00
11/09/2017 MAC – SAMU R$         232.002,00
12/09/2017 ISS SIMPLES R$           36.150,51
12/09/2017 FUNDEB R$     1.589.487,33
12/09/2017 IPI R$           55.577,84
12/09/2017 REDE URG. UPA B. VISTA R$         500.000,00
12/09/2017 REDE URG. UPA RED/GEISE R$         300.000,00
12/09/2017 REDE URG. UPA IPIRANGA     R$         170.000,00
12/09/2017 REDE DE SAÚDE MENTAL      R$         162.215,00
12/09/2017 BRASIL S/MISÉRIA R$             5.000,00
12/09/2017 REDE VIVER S/L CER III          R$         526.000,00
12/09/2017 MELHOR EM CASA                 R$           50.000,00
12/09/2017 MAC TETO R$         977.182,63
12/09/2017 SAUDE TRABALHADOR R$           30.000,00
12/09/2017 MERENDA FEDERAL - CRECHE R$         130.411,60
12/09/2017 MERENDA FEDERAL – PRÉ ESCOLA R$         103.869,20
12/09/2017 MERENDA FEDERAL – MÉDIO R$         109.833,00
12/09/2017 MERENDA FEDERAL - AT. ED. ESPECIALIZ. R$             4.812,40
12/09/2017 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL R$           41.000,00
12/09/2017 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           60.000,00
13/09/2017 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL R$           48.150,00
13/09/2017 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           46.500,00
13/09/2017 PISO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL. R$         104.000,00
14/09/2017 QUOTA QESE FEDERAL R$         915.423,29
14/09/2017 PISO FIXO VIG. SANIT. PARTE FNS  R$           15.731,64
14/09/2017 PISO VIG. SANIT – PARTE ANVISA   R$             2.736,76
14/09/2017 ISS SIMPLES R$           19.098,53

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

30335/16 2S SOL TELEAT SOFTWARE LTDA 28  R$           1.882,19 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 18804  R$              300,00 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 1806187  R$              147,00 
30581/16 ALBANO BAURU COM GLP LTDA 19003  R$         17.316,50 
49966/16 ALFALAGOS LTDA 165642  R$           6.883,60 
67254/15 AMERICA CLEAN COM PROD LIMP 83  R$              223,44 
49919/16 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 53995  R$           9.347,00 
36412/16 ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME 78  R$           2.395,00 
53424/16 ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME 77  R$           1.800,75 
28240/17 ASSOC TEATRO DE BAURU E REGIÃO 2ª PARC  R$           8.000,00 
10783/17 BAGATOLI COM MOVEIS LTDA - ME 4193  R$           1.599,83 
58954/16 BAURULAV LAVAND HOSPIT LTDA 642  R$         15.160,50 
15947/17 BECO BAURU COM ARMARINHOS 11351  R$              525,00 
38952/16 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 14689  R$         15.191,04 
38951/16 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 21550  R$           4.199,00 
36208/16 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 21536  R$         17.120,00 
36208/16 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 21287  R$           7.680,00 
36208/16 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 21535  R$         12.480,00 
55140/16 BIO-LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 10513  R$         13.739,40 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1947  R$                33,88 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1946  R$                28,00 
41277/16 BUMP IMPERM E DEDET LTDA EPP 1945  R$                78,12 
3549/17 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 3788  R$         19.830,99 
64863/15 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 3763  R$           1.020,16 
64863/15 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 3767  R$           2.773,56 
64863/15 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 3764  R$              238,53 
60131/15 CASA OMNIGRAFICA MAQ LTDA 10014  R$         11.899,50 
29050/16 CBB IND COM ASF E ENGENHARIA 2764  R$         71.635,47 
18989/13 CEINTEL SEG ELETRONICA LTDA - EPP 6298  R$           2.500,00 
29548/16 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 3ª PARC  R$           4.000,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34941  R$         26.250,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34942  R$         13.125,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34985  R$         39.375,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34967  R$         10.235,00 
22968/16 CIAPETRO DIST COMBUSTIVEIS LTDA 34966  R$         13.125,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 55819  R$           4.320,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 56228  R$           6.264,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 56227  R$              216,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 56393  R$           5.400,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 56435  R$           4.320,00 
41275/16 CIMENTO RIO COM REPRES MAT 56394  R$           1.080,00 
22150/16 CLAUDIO STRAPASSON NETO C BAS 53140  R$              450,00 
22150/16 CLAUDIO STRAPASSON NETO C BAS 53273  R$           5.000,00 
15216/17 CM HOSPITALAR S.A 1542510  R$         58.824,00 
53416/16 CM HOSPITALAR S.A 1542630  R$         10.800,00 
69653/16 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 186377  R$              133,80 
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26061/15 CONSISTE ELEVADORES E SERV LTDA 17504  R$              750,00 
20443/15 COTURNOS & CIA LTDA - ME 4160  R$         10.790,00 
20443/15 COTURNOS & CIA LTDA - ME 4161  R$         10.896,80 
27618/17 CQC - TECNOL EM SIST. DIAGN LTDA 103937  R$              646,00 
49967/16 CREMER S.A. 168760  R$              693,00 
49648/16 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1798589  R$              994,00 
67534/16 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1793663  R$              520,00 
15216/17 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1794761  R$           7.994,00 
50893/16 D.B.M. GOMES - ME 1147  R$           4.995,00 
50893/16 D.B.M. GOMES - ME 1148  R$              675,00 

63208/16 DALEN SUPRIM P/ INFORM PAPEL 
EIRELI 1114  R$              370,00 

17617/15 DANIELE F DO NASCIMENTO EIRELI 2913  R$              168,04 
44350/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA 37147  R$              384,00 
44843/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA 37160  R$           1.138,00 
65877/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA 37159  R$                91,20 
44843/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA 37178  R$           2.857,68 
65877/16 DELTA DIST COMERCIAL LTDA 37158  R$              594,40 
16622/15 DELVALLE MAT ELETRICOS LTDA 7245  R$           2.834,00 
16622/15 DELVALLE MAT ELETRICOS LTDA 7246  R$         37.613,00 
27618/17 DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA 61669  R$           6.407,50 
15216/17 DROGAFONTE LTDA 229808  R$              383,46 
49919/16 DROGAFONTE LTDA 225711  R$           3.996,00 
30022/17 DROGARIA ANTUNES & GOMES LTDA 310  R$              288,75 
33115/16 DUPATRI HOSP COM IMPORT EXP LTDA 789472  R$              255,58 
33115/16 DUPATRI HOSP COM IMPORT EXP LTDA 792135  R$              116,82 
39633/13 ELETRIFICAR SERV MANUT HIDRAUL 1798  R$           1.559,05 
39633/13 ELETRIFICAR SERV MANUT HIDRAUL 1801  R$              599,00 
39633/13 ELETRIFICAR SERV MANUT HIDRAUL 1802  R$              125,00 
50015/07 EMP BRAS CORREIOS TELEGRAFOS 1121318  R$         17.359,19 
53416/16 EMPORIO HOSPIT COM PROD CIR HOSP 280163  R$         12.318,00 
27079/16 EMPORIO PEIXE BOM EIRELI - EPP 15113  R$           2.565,00 
25021/16 EXTINORPI - EXTINT NORTE PION LTDA 17081  R$              172,20 
49648/16 FARMA VISION DIST MEDICAM LTDA 55129  R$           1.080,00 
30270/15 FONEMASTER TELEINFORM LTDA 6477  R$           1.333,00 
53437/16 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA 1131  R$           1.416,66 
22807/13 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA 1132  R$         10.043,00 
69628/16 FORTPAV PAVIM E SERVIÇOS LTDA 3022  R$           4.881,36 
69628/16 FORTPAV PAVIM E SERVIÇOS LTDA 2976  R$         35.020,56 
69628/16 FORTPAV PAVIM E SERVIÇOS LTDA 2977  R$         13.591,19 
69628/16 FORTPAV PAVIM E SERVIÇOS LTDA 2978  R$         47.356,29 
69628/16 FORTPAV PAVIM E SERVIÇOS LTDA 2979  R$         39.514,44 
57634/16 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 761864  R$           7.650,36 
39633/13 GAMA COM MAQ FERRAG FERRAM 939  R$           1.950,00 
39633/13 GAMA COM MAQ FERRAG FERRAM 940  R$              475,00 
49648/16 GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA 251633  R$           6.295,20 
30040/14 GIAFFERI MEDICINA LABOR LTDA 5664  R$       102.400,98 
10681/16 GL EDITORA GRAFICA LTDA ME 15569  R$           4.645,00 
69227/14 H AIDAR PAVIM E OBRAS LTDA 1544  R$         46.769,19 
20932/17 HOME CARE CENE HOSPIT LTDA 36990  R$           1.587,20 
63682/15 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11949  R$              238,40 
67254/15 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11950  R$              217,95 
6087/16 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11928  R$                60,32 
15772/16 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11953  R$              218,58 
63696/15 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11927  R$                60,60 
6605/16 IND COM PROD LIMP MACATUBA LTDA 11948  R$              178,80 
80535/15 INTEGRATIVA TECNOL GEST NEG LTDA 1712  R$         59.687,67 
4335/16 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 75268  R$           3.672,00 
15216/17 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 75270  R$              282,00 
44519/15 J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA 2570  R$         15.750,00 
44515/17 KHALIL OBEID & CIA. LTDA 3122  R$           1.340,00 
57431/16 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 384  R$                96,00 
57431/16 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 386  R$              593,64 
57431/16 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 385  R$              911,60 
57431/16 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 311  R$              160,20 
57431/16 LAPEX COMERCIAL LTDA EPP 312  R$              160,20 
49966/16 LARISMED IND COM MAT MEDIC 11240  R$              422,78 
49966/16 LARISMED IND COM MAT MEDIC 11197  R$              579,90 
59699/16 LILIAN MARIA GALHARDO ME 381  R$           6.342,29 
23159/16 LUIZ GUSTAVO NEODINI ME 407  R$           5.800,00 
67534/16 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 149243  R$              115,26 
67534/16 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 149242  R$              336,50 
67534/16 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 148386  R$              115,26 
15216/17 LUMAR COM PROD FARMAC LTDA 149241  R$           7.111,11 
50899/16 MAGITECH DIST ELETRONICOS EIRELI 425  R$              302,54 
13237/17 MARIA DO CARMO G ALMEIDA - ME 1661  R$              150,00 
13237/17 MARIA DO CARMO G ALMEIDA - ME 1665  R$           1.339,70 
13237/17 MARIA DO CARMO G ALMEIDA - ME 1662  R$           1.044,00 
13237/17 MARIA DO CARMO G ALMEIDA - ME 1663  R$              112,65 
13237/17 MARIA DO CARMO G ALMEIDA - ME 1666  R$              398,00 
19014/17 MARIO A SILVA PEREIRA 3846  R$         26.907,00 
50896/16 MAXITEC SERV INFORMATICA LTDA 83  R$           1.249,00 
50896/16 MAXITEC SERV INFORMATICA LTDA 82  R$           6.680,00 
50896/16 MAXITEC SERV INFORMATICA LTDA 87  R$           1.670,00 

50896/16 MAXITEC SERV INFORMATICA LTDA 88  R$           8.350,00 
50896/16 MAXITEC SERV INFORMATICA LTDA 89  R$           8.350,00 
27618/17 MEDIMAC COM ART MEDICOS LTDA 1139  R$           1.666,64 
27618/17 MEDIMAC COM ART MEDICOS LTDA 1140  R$           1.950,00 
64852/15 MM BRASIL COM IMP EXPORT LTDA 8698  R$              512,39 
64852/15 MM BRASIL COM IMP EXPORT LTDA 8669  R$              381,24 
64857/15 MM BRASIL COM IMP EXPORT LTDA 8670  R$              408,76 
64857/15 MM BRASIL COM IMP EXPORT LTDA 8697  R$              622,16 
31544/17 MP ASSIST TEC EQUIP OD MED HOSP 306  R$           2.930,00 
28275/17 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 2186  R$           2.800,54 
28275/17 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 2208  R$           1.074,34 
14816/17 NORI DIST PROD ALIMENT EIRELI 15679  R$           2.400,00 
27645/16 NORI DIST PROD ALIMENT EIRELI 15550  R$           3.358,80 
55185/16 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA 7178  R$              993,60 
55185/16 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA 7177  R$         14.506,56 
7652/16 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA 7179  R$              236,40 
63216/16 NUTRICIONALE COM ALIM LTDA 313762  R$              855,00 
63216/16 NUTRICIONALE COM ALIM LTDA 313763  R$           2.137,50 
23159/16 O.G. DIAS - ME 125  R$           2.980,00 
28081/17 ONG DE EDUC, CULT, ESP LAZ PERIF 2ª PARC  R$           8.000,00 
63591/14 PAPELARIA CORPORATIVA LTDA 202  R$                99,95 
46933/16 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 89995 A 90231  R$         65.445,36 
53416/16 PLANETA COMERCIAL LTDA - ME 6238  R$         16.877,60 
53416/16 PLANETA COMERCIAL LTDA - ME 6253  R$              674,88 
49648/16 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 97223  R$              173,08 
15216/17 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 97222  R$           1.485,00 
17620/15 PORTO SOLUCOES TECNOL EIRELI 1672  R$              341,50 
17616/15 PORTO SOLUCOES TECNOL EIRELI 1681  R$              177,00 
27618/17 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2294  R$                60,00 
27618/17 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2292  R$           8.250,00 
54854/16 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2293  R$              745,00 
11248/17 PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM COSM 34528  R$           1.110,00 
41275/16 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1013  R$              300,80 
41275/16 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1014  R$              282,00 
41275/16 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1053  R$           4.440,00 
41275/16 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1038  R$           4.440,00 
23971/16 REDE LK DE POSTOS LTDA 4508  R$              906,54 
54094/16 RF TEIXEIRA EIRELI ME 635  R$              516,00 
53707/16 RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP 786  R$           3.400,00 
3096/17 RONDON SARAIVA PINTO - ME 107  R$           1.038,10 
8565/17 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP 6240  R$              805,00 
49967/16 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP 6047  R$              810,40 
8565/17 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP 6141  R$              809,20 
8565/17 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP 6241  R$           2.436,74 
53416/16 SAMAPI CIRURGICA LTDA - EPP 19256  R$           5.998,40 
43498/17 SAUDE INTEGRAL PROD NUTRIC EIRELI 5763  R$              657,75 
53416/16 SAUDE INTEGRAL PROD NUTRIC EIRELI 5764  R$         10.493,70 
11239/17 SISPACK MEDICAL LTDA 58899  R$           3.920,00 
33115/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 87393  R$           2.585,79 
33115/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 87749  R$              174,30 
49966/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 88224  R$         14.366,46 
49648/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 87366  R$           3.224,80 
49648/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 88127  R$              398,29 
49966/16 SOLUMED DIST MEDIC PROD P/ SAÚDE 86439  R$         22.749,60 
49967/16 SOMA/MG PROD HOSPITAL LTDA 152066  R$                  4,50 
49648/16 SOMA/SP PROD HOSPITAL LTDA 88470  R$           3.724,00 
50679/16 STARMED ART MED HOSPIT LTDA 45882  R$              504,78 
11239/17 STARMED ART MED HOSPIT LTDA 45881  R$              352,32 
49966/16 STARMED ART MED HOSPIT LTDA 45880  R$           4.216,44 
11239/17 STARMED ART MED HOSPIT LTDA 45826  R$              252,30 
24841/17 TERESA GAGLIARDI HARA - EPP 1409  R$              297,00 
50501/16 TERESA GAGLIARDI HARA - EPP 1405  R$         25.907,00 
11248/17 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 24424  R$           1.795,50 
67534/16 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 24426  R$           5.770,88 
15216/17 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 24428  R$              711,10 
8565/17 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 24427  R$           1.265,64 
67534/16 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 24425  R$              449,16 
46948/16 VANESSA CRISTINA PINTO 95  R$              823,31 
11560/17 VOLPI DIST DROGAS LTDA 9883  R$           2.133,33 
11239/17 VOLPI DIST DROGAS LTDA 9865  R$              523,60 
11239/17 VOLPI DIST DROGAS LTDA 9913  R$           3.300,00 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Planejamento
Maurício Pontes Porto

Secretário Interino
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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.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
Relação das licenças liberadas de 11 a 15/09/201
A Vigilância Sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:

No. Protocolo: 44107/2017        Data do Protocolo: 02/08/2017
No. CEVS: 350600301-477-000229-1-8     Data de Vencimento:11/09/2018
Razão Social: BAURU FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS EIRELI -ME
CNPJ/CPF: 05.538.567/0001-30
Endereço: ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLA Nº 11-29 – VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS.

No. Protocolo: 26473/2017          Data do Protocolo: 10/05/2017
No. CEVS: 350600301-477-000930-1-7                Data de Vencimento: 14/09/2018
Razão Social:PAULO SERGIO DE ALMEIDA - ME
CNPJ/CPF: 23.584.663/0001-04
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 11-87, CENTRO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS

No. Protocolo: 43203/2017              Data do Protocolo: 27/07/2017
No. CEVS: 350600301-477-000740-1-2                 Data de Vencimento: 04/09/2018
Razão Social: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
CNPJ/CPF: 79.430.682/0261-99
Endereço: AV. COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA,  Nº: 2-08, JARDIM ESTORIL
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS

No. Protocolo: 36369/2017                    Data do Protocolo: 24/04/2017
No. CEVS:  350600301-477-000718-1-1                      Data de Vencimento: 14/09/2018
Razão Social: PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 16.681.604/0001-80
Endereço: RUA GUSTAVO MACIEL, Nº: 10-84, CENTRO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS

No. Protocolo: 38151/2017                               Data do Protocolo: 03/07/2017
No. CEVS: 350600301-477-000582-1-1                           Data de Vencimento: 14/09/2018
Razão Social: CITA & CIA DROGARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.162.934/0001-46
Endereço: RUA ALMEIDA BRANDAO, Nº: 13-81, VILA CARDIA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS

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

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  14/09/2017  a  18/09/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
  28057/17
  26987/17
  64340/16
  13480/17
  10626/17
  18586/17
  31239/17
  38410/11
  42857/17
  49772/17
  47777/17
  43475/17
  13307/16
  39147/17
  47925/17

DROGARIA CACIATORI & CACIATORI LTDA – ME
HIG-SLIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS LTDA – ME
DENTAL SÃO FRANCISCO LTDA – ME
SOLGAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
BAURU – KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA – ME
EYELENS – DISTR. DE LENTES E PROD.HOSPITALARES – EIRELI – EPP
MARCIA CRISTINA CAMARGO RIBEIRO
TERRAPREV ORGANIZAÇÃO DE LUTO, CEMITÉRIO E CREMATÓRIO LTDA
CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁSICA LTDA
MARIA INEZ PICCINI 30091380839
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA  19152005801
JAD ZOGHEIB E CIA LTDA ( R. CAMPOS SALLES, 7-55 )
MOREIRA, PESSUTTO E CIA LTDA ME
NUTRIBAURU ALIMENTOS LTDA – EPP
PATRICIA ELAINE PINHEIRO LIRA DE OLIVEIRA

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS       N°/SÉRIE
  48298/17 CRECHE FONTES DAS ÁGUAS VIVAS  30   40945/C-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO          N°/SÉRIE
  42854/17 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁSICA LTDA     21831/E-1 
  15820/17 SUPERMERCADO BONANÇA LTDA     21856/E-1
  39144/17 NITRIBAURU ALIMENTOS LTDA – EPP     21852/E-1
  44659/17 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP   001566/F-1
  45603/17 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP   001573/F-1
  44668/17 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP   001558/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO         N°/SÉRIE
  44083/17 AMANDA KARINA MARQUES DA SILVA - ME   000605/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS      N°/SÉRIE
  31566/17 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA  20   21776/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 37013/17
INTERESSADO MIRELLA SOUZA DAS NEVES
ATIVIDADE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO
REQUERENTE MIRELLA SOUZA DAS NEVES
CPF 276.669.078-69
CRN/SP 10119

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 43087/15
INTERESSADO DROGARIA SÃO PAULO S.A.

ENDEREÇO R. BATISTA DE CARVALHO, 3-6 – 
CENTRO                                                                                                                                                                                                  

NOME (DE) LUIZ RENATO NOVAIS
CPF 257.050.058-57
NOME (PARA) ANDRÉ DE OLIVEIRA CRUZ
CPF 295.729.278-50

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.439/17 - PROCESSO Nº 31.163/16 - E-Doc nº 52.793/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: A CONTRATADA, 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 31.163/16, a fornecer 
ao CONTRATANTE: 210 (DUZENTOS E DEZ) EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA SOLUÇÃO 
PARENTERAL BRANCO EM REGIME DE COMODATO DE 50 (CINQUENTA) BOMBAS DE INFUSÃO 
VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA ROTATIVA, que deverão ser disponibilizadas juntamente com a primeira entrega 
dos equipos, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 217/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.209,20 
– PROPONENTES: 02 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº SMS 31/16 – ASSINATURA: 23/08/17, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

Seção III
Editais

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 15.584/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 101/17 – Sistema de Registro de Preço  – por meio 
da INTERNET –  LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP  - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por 
Lote – Objeto: Aquisição anual estimada de 1.000 (Hum mil) unidades de kit teste rápido para detecção qualitativa do 
antígeno NS1 do vírus da Dengue. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 02/10/2017 às 8h - A abertura da 
Sessão dar-se-á no dia 02/10/2017 às 8h. Início da Disputa de Preços dia 02/10/2017 às 11h – Pregoeira: Kamila Concuruto 
Pinholi. 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 672629.
Divisão de Compras, 18/09/2017 –  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: 46.275/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 219/2017 - por meio da INTERNET – LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Tipo Menor Preço por Lote -Objeto: aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades 
de bandagem triangular, 74 (setenta e quatro) unidades de máscara laríngea e 60 (sessenta) unidades de kit parto. A Data 
do Recebimento das Propostas será até dia 03/10/2017 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 03/10/2017 às 8h. Início 
da Disputa de Preços dia 03/10/2017 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 – Bauru/SP, Fone: (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 689160.
Divisão de Compras e Licitações, 18/09/2017 – 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: 49.218/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 224/17 – Sistema de Registro de Preço  – por meio 



35DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 19 DE SETEMBRO DE 2.017

da INTERNET –  LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP  - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por 
Lote – Objeto: aquisição anual estimada de: 20 (vinte) fogões de piso, 04 bocas, 10 (dez) fornos de micro-ondas, 10 (dez) 
freezeres horizontais, 10 (dez) freezeres verticais, 30 (trinta) aparelhos de GPS, 10 (dez) enceradeiras industriais e 15 
(quinze) câmeras fotográficas digitais. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 04/10/2017 às 8h - A abertura da 
Sessão dar-se-á no dia 04/10/2017 às 8h. Início da Disputa de Preços dia 04/10/2017 às 14h – 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 – Bauru/SP, Fone: (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 689162.
Divisão de Compras e Licitações, 18/09/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 46.178/2017 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 – 
Objeto: Aquisição de Vários Medicamentos para cumprimento de diversos Mandados Judiciais. Informamos que o 
processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Prefeito Municipal de Bauru em 15/09/2017 
às empresas abaixo:
CM HOSPITALAR S.A.; Item 05 – Comprimidos contendo 50mcg de Glicopirrônio; Marca: SEEBRI/NOVARTIS – caixa 
c/30 comprimidos; à R$ 4,15 unitário – totalizando R$ 498,00; Item 16 – Cápsulas contendo Etexilato de Dabigatrana 
110mg; Marca: PRADAXA/BOEHRINGER – caixa c/60 cápsulas; à R$ 2,76 unitário – totalizando R$ 662,40; Item 17 
– Cápsulas contendo Etexilato de Dabigatrana 150mg; Marca: PRADAXA/BOEHRINGER – caixa c/60 cápsulas; à R$ 
2,76 unitário – totalizando R$ 2.318,40; Item 24 – Comprimidos contendo 0,5mg de Fingolimode; Marca: GILENYA/
NOVARTIS – caixa c/28 cápsulas; à R$ 192,24 unitário – totalizando R$ 21.530,88; Item 26 – Frasco com doses 
contendo 12+400mcg de Fumarato de Formoterol + Budesonida; Marca: FORASEQ 12/400/NOVARTIS – caixa c/60 
cápsulas Inalação + Inalador; à R$ 0,99 unitário – totalizando R$ 237,60; Item 34 – Cápsulas para Inalação contendo 
Maleato de Indacaterol 150mcg; Marca: ONBRIZE/NOVARTIS – caixa c/30 cápsulas + Inalador; à R$ 2,61 unitário – 
totalizando R$ 626,40; Item 40 – Comprimidos contendo Linagliptina 2,5mg + Metformina 850mg; Marca: TRAYENTA 
DUO/BOEHRINGER – caixa c/60 comprimidos; à R$ 2,23 unitário – totalizando R$ 535,20; Item 51 – Comprimidos 
contendo 20mg de Rivaroxabana; Marca: XARELTO/BAYER – caixa c/28 comprimidos revestidos; à R$ 5,52 unitário – 
totalizando R$ 618,24; Item 52 - Adesivos de Hidrogenotartarato de Rivastigmina 13,3mg/24h – 27mg/15cm²; Marca: 
EXELON PATCH 15/NOVARTIS – caixa c/30 adesivos transdérmicos; à R$ 10,09 unitário – totalizando R$ 1.210,80; 
Item 53 - Adesivos de Hidrogenotartarato de Rivastigmina 9,5mg/24h – 18mg/10cm²; Marca: EXELON PATCH 10/
NOVARTIS – caixa c/30 adesivos transdérmicos; à R$ 10,09 unitário – totalizando R$ 2.421,60;  Item 61 – Cápsulas 
contendo Cloridrato de Tansulosina 0,4mg; Marca: SECOTEX/BOEHRINGER - caixa c/30 cápsulas; à R$ 3,15 unitário 
– totalizando R$ 378,00; Item 68 – Comprimidos contendo Valsartan + Hidroclorotiazida 160+12,5mg; Marca: DIOVAN 
HCT/NOVARTIS – caixa c/28 comprimidos; à R$ 2,08 unitário – totalizando R$ 291,20; Item 69 - Comprimidos 
contendo Vildagliptina 50mg + Cloridrato de Metformina 1000; Marca: GALVUS MET 50/1000/NOVARTIS – caixa 
c/56 comprimidos; à R$ 2,37 unitário – totalizando R$ 2.919,84; Item 71 - Comprimidos contendo Vildagliptina 50mg + 
Cloridrato de Metformina 850mg;Marca: GALVUS MET 50/850/NOVARTIS – caixa c/56 comprimidos; à R$ 2,37 unitário 
– totalizando R$ 2.919,84; Item 73 - Carpule/Refil de 03ml contendo Solução Análoga de Insulina Detemir 100UI/ml; 
Marca: LEVEMIR 3ML/NOVO NORDISK – caixa c/05 carpules de 3ml cada; à R$ 54,16 unitário – totalizando R$ 
1.083,20; Item 77 - Refil de 3ml contendo Insulina Humana Aspart; Marca: NOVORAPID FLEX PEN/NOVO NORDISK 
– caixa c/05 sistemas de aplicação de 3ml cada; à R$ 30,45 unitário - totalizando R$ 761,25; Item 78 -  Caneta contendo 
6mg/ml de Solução Injetável de Liraglutida Administrado em agulhas Novanine de 6 ou 8UL; Marca: VICTOZA/NOVO 
NORDISK – caixa c/ 02 sistemas de aplicação; à R$ 147,94 unitário – totalizando R$ 3.550,56;  sendo o valor total da 
empresa de R$  42.563,41.
DROGARIA ANTUNES & GOMES LTDA - EPP; Item 13 – Comprimidos contendo Clopidogrel 75mg; Marca: 
GENÉRICO  – caixa c/28 comprimidos; à R$ 0,76 unitário – totalizando R$ 191,52; Item 18 – Cápsulas contendo 
Diacereína 50mg; Marca: ARTRODAR; à R$ 3,56 unitário – totalizando R$ 854,40; Item 19 – Comprimidos contendo 
450mg de Diosmina com 50mg de Hesperidina, Marca: DAFLON; à R$ 1,694 unitário – totalizando R$ 813,12; Item 
23 – Comprimidos contendo Ezetimiba + Sinvastatina 10/20mg; Marca: VYTORIN; à R$ 2,805 unitário – totalizando R$ 
673,20; Item 29 – Sachê contendo 1500mg de Sulfato de Glicosamina + 1200mg de Condroitina; Marca: CONDROFLEX; 
à R$ 5,46 unitário – totalizando R$ 655,20; Item 30 – Sachê contendo 1500mg de Sulfato de Glicosamina + 1200mg de 
Condroitina; Marca: GENÉRICO/ARTICO; à R$ 4,70 unitário – totalizando R$ 2.820,00; Item 63 – Ampola de 4ml 
contendo 250mg/ml de Undecanoato de Testosterona; Marca: NEBIDO; à R$ 337,00 unitário – totalizando R$ 2.696,00; 
Item 70 – Comprimidos contendo Vildagliptina 50mg + Cloridrato de Metformina 500mg; Marca: GALVUS MET – caixa 
c/56 comprimidos; à R$ 2,36 unitário – totalizando R$ 396,48; sendo o valor total da empresa de R$ 9.099,92.
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.;  Item 08 – Comprimidos contendo Cloridrato 
de Cinacalcete 30mg; Marca: MIMPARA/AMGEN – caixa c/30 comprimidos; à R$ 30,80 unitário – totalizando R$ 
22.176,00; Item 10 – Comprimidos contendo Clobazam 20mg; Marca: URBANIL/SANOFI – caixa c/20 comprimidos; à 
R$0,94 unitário – totalizando R$ 338,40; Item 11 – Comprimidos contendo Clobazam 20mg; Marca: URBANIL/SANOFI 
– caixa c/20 comprimidos; à R$ 0,94 unitário – totalizando R$ 564,00;  Item 45 – Frasco de 100ml contendo 60mg 
de Oxcarbazepina; Marca: GENÉRICO / UNIÃO QUÍMICA – caixa c/01 frasco; à R$ 28,95 unitário – totalizando R$ 
1.042,20; Item 48 – Comprimidos contendo Cloridrato de Pioglitazona 45mg; Marca: E.M.S. – caixa c/15 comprimidos; à 
R$ 2,70 unitário – totalizando R$ 324,00; Item 80 – Frasco/ampola contendo Suxametônio, Cloreto 100mg; Marca: Blau 
- caixa c/50; à R$ 11,90 unitário – totalizando R$ 2.380,00;  sendo o valor total da empresa de R$ 26.824,60.
MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.; Item 07 – Comprimidos contendo 500mg de Capecitabina; 
Marca: SUN FARMACÊUTICA; à R$ 10,50 unitário – totalizando R$ 5.040,00; sendo o valor total da empresa de R$ 
5.040,00. 
PEDRO LUIZ RENOFIO NETO – EIRELI - EPP; Item 01 – Unidade de Sachê contendo Acetilcisteína 600mg; 
Marca: FLUIMUCIL/ZAMBOM – caixa c/16 sachês; à R$ 4,13 unitário – totalizando R$ 528,64; Item 02 – Comprimidos 
contendo Ácido Tióctico 600mg; Marca: THIOCTACID/MERCK – caixa c/30 comprimidos; à R$ 3,85 unitário – 
totalizando R$ 2.310,00; Item 04 – Comprimidos contendo Bilastina 200mg; Marca: ALEKTOS/NYCOMED – caixa 
c/30 comprimidos; à R$ 2,16 unitário – totalizando R$ 259,20; Item 06 – Flaconete de 2ml contendo Suspensão para 
Nebulização contendo 0,25mg/ml de Budesonida; Marca: PULMICORT/ASTRAZENECA – caixa c/05 flaconetes; à R$ 
5,58 unitário – totalizando R$ 1.339,20; Item 14 – Comprimidos contendo 25mg de Clorpromazina; Marca: AMPLICTIL/
SANOFI – caixa c/20 comprimidos; à R$ 0,23 unitário – totalizando R$ 13,80; Item 15 – Comprimidos contendo 1mg de 
Cloxazolan; Marca: SANDOZ – caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,38 unitário – totalizando R$ 45,60; Item 20 – Frasco 
de 100ml contendo 1mg/ml de Domperidona Suspensão; Marca: EUROFARMA; à R$ 12,50 unitário – totalizando R$ 
300,00; Item 22 – Frasco com Bomba Dosadora contendo estradiol 1mg/g; Marca: ESTREVA GEL/TEVA; à R$ 45,64 
unitário – totalizando R$ 182,56; Item 25 – Comprimidos contendo Fluticasona 200 mcg + Vilanterol 25mcg; Marca: 
RELVAR/GSK – caixa c/30 doses; à R$ 3,44 unitário – totalizando R$  825,60; Item 28 – Comprimidos contendo 120mg de 
Gingko Biloba; Marca: GINKO LAB/MULTILAB – caixa c/30 comprimidos; à R$ 1,42 unitário – totalizando R$ 170,40; 
Item 31 – Comprimidos contendo Glimepirida a 2mg; Marca: AMARYL/SANOFI – caixa c/30 comprimidos; à R$ 1,08 
unitário – totalizando R$ 129,60; Item 32 – Frasco de 100ml contendo Hedera Helix 5% - Xarope; Marca: ABRILAR/
FARMOQUÍMICA; à R$ 31,24 unitário – totalizando R$ 624,80; Item 35 – Comprimidos contendo 100mg de Itraconazol; 
Marca: SPORANOX/JANSSEN – caixa c/15 comprimidos; à R$ 11,01 unitário – totalizando R$ 5.284,80;  Item 36 – 
Comprimidos contendo Cloridrato de Ivabradina 7,5mg; Marca: PROCORALAN/SERVIER – caixa c/56 comprimidos; à 
R$ 1,87 unitário – totalizando R$ 314,16; Item 37 – Frasco de 2,5ml contendo Latanaprost e Maleato de Timolol – Solução 
Oftálmica; Marca: XALACOM/PFIZER; à R$ 129,61 unitário – totalizando R$ 518,44; Item 38 – Comprimidos contendo 
Levotiroxina Sódica 112 mcg; Marca: PURAN T4/SANOFI – caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,54 unitário – totalizando 
R$ 129,60; Item 39 – Comprimidos contendo Levotiroxina Sódica 75 mcg; Marca: MERCK – caixa c/30 comprimidos; 
à R$ 0,15 unitário – totalizando R$ 18,00; Item 41 - Comprimidos contendo Losartana Potássica + Hidroclorotiazida 
100/25mg; Marca: HYZAAR/SUPERA  –  caixa c/30 comprimidos; à R$ 1,97 unitário – totalizando R$ 236,40; Item 50 
- Comprimidos contendo Ramipril + Hidroclorotiazida 5/12,5mg; Marca: NAPRIX D/LIBBS – caixa c/30 comprimidos; 
à R$ 1,23 unitário – totalizando R$ 147,60; Item 54 – Comprimidos revestidos de Roflumilaste 500mg; Marca: DAXAS/

ASTRAZENECA – caixa c/30 comprimidos; à R$ 5,49 unitário – totalizando R$ 1.317,60; Item 56 – Comprimidos 
contendo Sitagliptina 100mg; Marca: JANUVIA/MERCK – caixa c/28 comprimidos; à R$ 4,77 unitário – totalizando R$ 
1.736,28; Item 57 – Comprimidos contendo Sitagliptina 50mg; Marca: JANUVIA/MERCK – caixa c/28 comprimidos; à 
R$ 2,88 unitário – totalizando R$ 725,76; Item 58 – Comprimidos contendo 10mg de Succinato de Solifenacina; Marca: 
VESICARE/ASTELLAS – caixa c/30 comprimidos; à R$ 4,55 unitário – totalizando R$ 546,00; Item 59 – Comprimidos 
contendo 5mg de Succinato de Solifenacina; Marca: VESICARE/ASTELLAS – caixa c/10 comprimidos; à R$ 3,72 unitário 
– totalizando R$ 446,40;  Item 66 – Cápsulas contendo 200mg de Maleato de Trimebutina; Marca: EUROFARMA – caixa 
c/60 comprimidos; à R$ 0,79 unitário – totalizando R$ 189,60;  Item 67 –  Frasco de 40ml contendo Solução Oral de 
200mg de Valproato de Sódio; Marca: VALPAKINE/SANOFI; à R$ 10,17 unitário – totalizando R$ 244,08; Item 72 – 
Ampola IM contendo Cianocobalamina 5g + Piridoxina 100mg + Tiamina 100mg; Marca: CITONEURIM INJETÁVEL/
MERCK; à R$ 3,26 unitário - totalizando R$ 104,32; Item 74 – Frasco de 10ml contendo Solução Análoga de Insulina 
Glargina; Marca: LANTUS 10ML/SANOFI; à R$ 330,00 unitário – totalizando R$ 7.920,00; Item 75 – Carpule/Refil de 
03ml contendo Solução Análoga de Insulina Glargina 100UI/ml; Marca: LANTUS 3ml/SANOFI; à R$ 106,46 unitário 
– totalizando R$ 26.402,08; Item 76 – Caneta descartável de 03ml contendo Solução Injetável, Resfriada de Insulina 
Glulisina 100 UI/ml; Marca: APIDRA SOLOSTAR 3ml/SANOFI; à R$ 32,96 unitário – totalizando R$ 2.241,28; Item 
79 – Carpule/Refil de 03ml contendo Solução Análoga de Insulina Lispro 100 UI/ml; Marca: HUMALOG/ELI LILLY – 
caixa c/02 carpules/refis; à R$ 37,54 unitário – totalizando R$ 2.102,24; sendo o valor total da empresa de R$ 57.354,04.
ROVATTI DROGARIA LTDA – ME.;  Item 03 – Comprimidos contendo 300mg de Hemifumarato de Alisquireno; 
Marca: RASILEZ; à R$ 4,20 unitário – totalizando R$ 1.528,80;  Item 09 – Comprimidos contendo Bromidrato de 
Citalopram 20mg; Marca: PROCIMAX – caixa c/28 comprimidos; à R$ 1,59 unitário – totalizando R$ 222,60; Item 12 – 
Comprimidos contendo 75 mg de Clomipramida SR; Marca: ANAFRANIL SR/NOVARTIS – caixa c/20 comprimidos; à R$ 
1,36 unitário – totalizando R$ 326,40; Item 21 – Comprimidos contendo 10mg de Escitalopran; Marca: SANDOZ; à R$ 
0,74 unitário – totalizando R$ 88,80; Item 42 – Comprimidos contendo Cloridrato de Memantina 10mg; Marca: SANDOZ; 
à R$ 0,83 unitário – totalizando R$ 348,60; Item 43 – Bisnaga de 6,5g contendo Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio – 
Laxante; Marca: MINILAX; à R$ 4,20 unitário – totalizando R$ 352,80; Item 46 - Comprimidos contendo Cloridrato 
de Oxicodona 10mg; Marca: OXYCONTIN/ZODIAC – caixa c/30 comprimidos; à R$ 8,07  unitário – totalizando R$ 
1.936,80; Item 47 – Comprimidos contendo Pantoprazol 40mg; Marca: BIOSINTÉTICA – caixa c/28 comprimidos; à 
R$ 0,377 unitário – totalizando R$ 52,78; Item 49 - Comprimidos contendo 25mg de Fumarato de Quetiapina; Marca: 
GERMED – caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,68 unitário – totalizando R$ 81,60; Item 55 – Comprimidos contendo 
Sertralina Cloridrato 50mg; Marca: TOLREST – caixa c/28 comprimidos; à R$ 1,34 unitário – totalizando R$ 337,68; 
Item 60 – Unidade de Supositório de Glicerina Adulto; Marca: TEUTO; à R$ 0,91 unitário – totalizando R$ 182,00; Item 
62 – Cápsulas contendo Cloridrato de Tansulosina 0,4mg; Marca: GENÉRICO/MEDLEY; à R$ 2,05 unitário – totalizando 
R$ 246,00; Item 64 –  Frasco de 5ml contendo 3mg de Tobramicina + 1mg de Dexametasona – Solução Oftálmica; 
Marca: TOBRACORT/UNIÃO QUÍMICA; à R$ 22,25 unitário – totalizando R$ 445,00;  Item 65 – Comprimidos contendo 
Tartarato de Tolderodina 4mg; Marca: DETRUSITOL; à R$ 12,59 unitário – totalizando R$ 4.532,40; Item 81 – Drágeas 
contendo Vitaminas do Complexo B; Marca: ARTE NATIVA – caixa c/100 comprimidos; à R$ 0,10 unitário – totalizando 
R$ 30,00; sendo o valor total da empresa de R$ 8.775,46.
Bauru, 18/09/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/17 – Processo nº 57.431/16 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
COMPROMISSÁRIA: LAPEX COMERCIAL LTDA EPP. - As partes resolvem modificar o preâmbulo da Ata original 
tendo em vista documentação acostada às fls. 597 a 603 dos autos do processo administrativo nº 57.431/16, fica alterado, 
no presente instrumento, o endereço comercial da empresa contratada LAPEX COMERCIAL LTDA EPP de R. Boa 
União, nº 70, Vila Canero, São Paulo - SP, CEP: 03191-050; para R. Felipe Neme, nº 27, Núcleo Luiz Faustino de Souza, 
Piratininga - SP, CEP : 17490-000. O presente aditivo tem vigência a partir de 19 de setembro de 2017. ASSINATURA: 
11/09/17. Bauru, 18/09/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 429/17 – PROCESSO Nº 29.634/17 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME – Objeto: AQUISIÇÃO 
ESTIMADA ANUAL DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO 
CRU - Interessada: Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas nos Anexos I do Edital nº 241/17, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado:
LOTE 01 – SACOLAS PERSONALIZADAS

IT QTD EST 
ANUAL

UN
MED DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VALOR 

UNIT R$

01 2.000 UN

SACOLAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO CRU, 
GRAMATURA MÍNIMA 200, MEDIDAS 400mmX350mm, 
COM ALÇA DE 60 CM COM BORDA DE NYLON E VIÉS 
NO ACABAMENTO, LAYOUT SILK-SCREEN EM 04 
CORES

MIL 
BOLSAS & 
BRINDES

R$ 3,35

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

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 248/17 – Processo n.º 14.759/17 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 169/17 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - LOTE EXCLUSIVO PARA ME E EPP E 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO, SENDO: CLIPS, COLAS, COLCHETES, CORRETIVOS, ESCALÍMETRO, ESQUADROS, 
ESTILETES, ETIQUETAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO E SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º 
Grupamento de Bombeiros e FUNPREV. Data do Recebimento das propostas: 04/10/17 até às 8H00MIN. Abertura 
da Sessão: 04/10/17 às 8H00MIN. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 04/10/17 às 14H00MIN. Informações na 
Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º andar, Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1337. O edital está disponível através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através do site www.
licitacoes-e.com.br, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 18/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 322/17 – Processo n.º 36.183/17 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 043/17 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPLAÇÃO - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
A LASER, MONTAGEM E ACABAMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE: 231.620 (DUZENTOS E 
TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE) CARNÊS REFERENTES AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA 
O EXERCÍCIO DE 2018 E 80.000 (OITENTA MIL) NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA DÍVIDA ATIVA PARA 
CAMPANHA 2017 – Interessada: Secretaria de Economia e Finanças. Data do Recebimento dos envelopes e sessão 
do pregão 02/10/17 às 9h, na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia 29/09/17 no endereço acima, no horário 
das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da 
primeira publicação do presente.
Bauru, 18/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 251/17 - Processo n.º 10.609/17 – Modalidade: Convite n.º 016/17 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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DE 105 (CENTO E CINCO) M² DE FORRO DE PVC – Interessado: Secretaria da Administração – Departamento 
de Administração de Materiais. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havido foi devidamente homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru em 11/09/17 a empresa conforme 
abaixo:
LOTE 01 – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO
EMPRESA: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA – EPP 

Item UNID QTD  QUANTIDADE E 
ESPECIFICAÇÕES R$/M² TOTAL FABRICANTE/

MARCA

01 M² 105

FORNECIMENTO E 
INSTAÇÃO DE FORRO DE 
PVC NA COR BRANCA, 
COM 200MM DE LARGURA 
POR 08MM DE ESPESSURA, 
NO ALMOXARIFADO,  
INCLUINDO MÃO DE 
OBRA DE INSTALAÇÃO 
COMPLETA

R$ 22,47 R$ 2.359,35 BELKA

02 UN 01
SERVIÇO DE MÃO DE 
OBRA PARA INSTALAÇÃO 
DO ITEM 01

R$ 1.270,50 R$ 1.270,50 BELKA

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 3.629,85

Bauru, 18/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 534/16 – Processo nº 52.891/14 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 362/16 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL – 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA – PTTSA – TERMO DE COMPROMISSO Nº 
0408.645-28/2013-SP – Interessadas: Secretaria do Meio Ambiente e do Bem Estar Social. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira 
em 12/09/2017 e Homologada pelo Prefeito Municipal em 14/09/2017 conforme segue:
LOTE 1 – BLOCO 1: SOCIAL
Resultado: FRACASSADO
LOTE 2 – BLOCO 2: AMBIENTAL
Empresa: VETIVER CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA – ME.

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA R$ UNIT. R$ TOTAL 
MATERIAL DE CONSUMO

01 6 Unid.

Adesivos para caminhões - Adesivo impresso no branco 
leitoso, 50cmx50cm,4x4 cores com logo do ecoponto. O 
material deverá ser constituído de uma película adesiva 
opaca apropriada para aplicação em veículos automotrizes, 
tais como máquinas e equipamentos pesados. Deverá, ainda, 
ser sensível à pressão e ter alta resistência física, a ponto de 
suportar as mais rígidas e severas condições de manuseio 
e climáticas, incluindo altas temperaturas. Em relação à 
durabilidade, o material deverá ter vida útil de, no mínimo, 
cinco anos, preservando a cor do toner ou tinta da aplicação

15,84 95,04

02 280 Unid.

Camiseta de tecido em fio 30.1 penteado em 100% algodão 
manga curta, cem ribana, decote careca ribana com elastano, 
sem bolso, cor branca logomarca do projeto  na frente , 
tamanho P, M, G 

16,97 4.751,60

03 1520 Unid.

coffee break (curso +workshop) -  Quantidade mínima per 
capita:a. Bolo doce – 50g (01 pedaço);b. Salgado assado – 
50g (05 un);c. Salgado frito – 50g (05 un);d. Café – 50 ml;e. 
Refrigerante – 200ml (01 copo);f. Suco de frutas – 200ml 
(01 copo);g. Água mineral – 01 copo;h. Baguete de metro 
–15cm;

26,50 40.280,00

04 1400 Unid.

coletor de óleo com funil acoplado, duas partes – tampa e 
corpo, de forma que possa ser acoplada uma garrafa pet 2 
litros. A embalagem deverá ser plástica com estampa do 
logo do projeto

6,80 9.520,00

05 145 Unid.
Crachás “com furo e cordão”, formato 150X2,10mm, em 
triplex 300g/m² 4X0 cores, acabamento furado CPT. GTO 
52. cordão na cor preta no tamanho 90 cm

2,26 327,70

06 280 Unid. etiqueta - chapa metálica (10x6 cm) com haste e tinta para 
realizar a identificação 11,32 3.169,60

07 87 Unid. formulário de recebimento -  impressão simples PB , A4 0,08 6,96

08 230 Unid. funis -em PVC reciclado, personalizado 1 cor em silk, altura 
12 cm X Diametro da boca 9 cm, capacidade 250 ml 4,53 1.041,90

09 29 Unid.

kit monitoramentome mensurados para 16 análises para 
cada grupo com materiais para avaliar o pH, temperatura, 
fosfatos, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, 
coliformes totais, demanda química de oxigênio, com 
mochilas especialmente desenvolvidas para uso em campo, 
acompanhadas de folhetos explicativos e equipamentos 
individuais de proteção

829,00 24.041,00

10 1 Unid. pen drive (32GB) 47,27 45,27

11 140 Unid.
Uniforme composto de chapéu, calça e camisa conforme 
descrito no projeto

90,53 12.674,20

RECURSOS HUMANOS
12 160 HORA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 45,26 7.241,60
13 528 HORA ENG FLORESTAL 112,80 59.558,40
14 2964 HORA ESPECIALISTA DA ÁREA AMBIENTAL 101,85 301.883,40
15 40 HORA ORGANIZADOR DE EVENTOS 45,26 1.810,40

SERVIÇOS DE TERCEIRO

16 32949 Unid.
Aplicar pesquisa nas residências visitadas para saber o que é 
feito com o óleo em casa e dar as orientações para descarte 
adequado do óleo e entregar folder informativo

5,66 186.491,34

17 12 Unid. Apresentação teatral 1.590,00 19.080,00

18 29 Unid.
Banner em lona, colorido (4x4), fixação de 2 bastões em 
madeira e cordão tamanho 1 x 2M com ilhos fixado, a cada 
25cm nas laterais esquerdo e direito (lado de 2 m).  

67,90 1.969,10

19 100 Unid.
cartazes no formato 32,0 x 47,0 cm a 4x4 cores, papel 
couchê 150g. 

3,96 396,00

20 145 Unid.
cartilha colorida  folha A4 fechada impressão frente e verso 
com 2 grampos/capa papel reciclado,  4x4 cores/Miolo 
papel reciclado 10 folhas impressão 4x4 cores

17,17 2.489,65

21 29 Unid.

confecção de cartilhas por grupo (28 páginas - 7 folhas)
Confecção de Apostilas - folha A4 fechada impressão frente 
e verso com 2 grampos/capa papel reciclado,  4x4 cores/
Miolo papel reciclado impressão 4x4 cores

15,84 459,36

22 200 Unid.
distribuição de material em 200 estabelecimentos e 
orientação

11,32 2.264,00

23 464 Unid. ficha de campo - impressão simples PB , A4 0,08 37,12

24 37730 Unid.
folder  -  Felipeta no formato 8,0X20,0cm a 4X4 cores papel 
couche 180g

0,14 5.282,20

25 3 Unid. impressão mapa qualidade da agua em A0. 4x4 cores 33,95 101,85
26 35 Unid. impressao de mapa em A0, 4x4 cores 11,65 407,75

27 29 Unid.
impressão dos painéis - Dimensões: 90 cm de largura por 
1,20 m de altura, impresso em  laminado 0,8 ml, com figuras 
e tabelas e logo do projeto

88,49 2.566,21

28 29 Unid.
impressao dos projetos - colorida, em A4 Papel 75g/
M², encadernado Em Plástico (Pvc) C/ Espiral, Capa 
Transparente E Contra Capa Até 50 Folhas.

11,32 328,28

29 83 Unid. 
impressão dos relatorio de acompanhamento mensal  
(máximo de 30 páginas) com fotos - impressão colorida em 
A4 Papel 75g/M²

11,32 939,56

30 1  Unid.
impressão do relatorio de evento  (máximo de 30 páginas) 
com fotos - impressão colorida em A4 Papel 75g/M²

88,30 88,30

31 300 Unid.
informativo impresso - folha A4 fechada impressão frente 
e verso com 2 grampos/capa papel reciclado,  4x4 cores/
Miolo papel reciclado 10 folhas impressão 4x4 cores

11,32 3.396,00

32 6,31 ha 
isolamento da área - cerca do tipo Paraguaia, com 5 fios de 
arame liso com Palanques e Repiques de Eucalipto, tratado 
em Autoclave com durabilidade de 15 anos

3.784,10 23.877,67

33 1 Unid. locação de espaço (100pessoas) sem decoração 595,00 595,00

34 1 Unid.
locação de espaço (500pessoas) sem decoração, para 
realização da atividade

5.092,25 5.092,25

35 31 Unid. locação de ônibus (48 lugares) curso+workshop 509,23 15.786,13
36 21 Unid. locação de ônibus (48 lugares) 509,23 10.693,83
37 2 Unid. locação de sala (30 lugares) 169,74 339,48

38 145 Unid.

manual de campo - colorida  folha 29x30 cm, fechada 
impressão frente e verso com 2 grampos/capa papel 
reciclado,  4x4 cores/Miolo papel reciclado 6 folhas 
impressão 4x4 cores

11,32 1.641,40

39 6,31 ha 

manutenção - acompanhamento do tutoramento das mudas, 
controle de formigas cortadeiras, capinas ou roçadas, 
coroamento individual das mudas e, se necessário, podas de 
limpeza e/ou condução, irrigação e replantio com estimativa 
de 10%,  considerando incluso valor da mão de obra

15.424,88 97.330,99

40 10 Unid.
palestrante - curso superior e experiência comprovada no 
tema tratado

559,65 5.596,50

41 6,31 ha 

plantio - aquisição e plantio com colocação de tutores nas 
10499 mudas nativas conforme lista de espécies, respeitando 
as proporções descritas, com no mínimo 1,5 metros, incluir 
mão de obra

25.708,14 162.218,36

42 6,31 ha 
pré-plantio - preparação do solo com coveamento,  
coroamento,  adubação e calagem

6.360,00 40.131,60

43 29 unid. relatório final com dados (100páginas) em A4 Papel 75g/M² 11,32 328,28
44 1400 Unidade Visita nos domicílios 5,66 7.924,00

45 1235 Unidade
visita nos estabelecimentos, aplicação de questionário e 
orientação

5,66 6.990,10

46 220 Unid.
Visitar locais da lista aplicando questionário, entregando o 
folder informativo e um funil explicando a idealização de 
sua função para o projeto

5,66 1.245,20

SUBTOTAL R$ 1.072.534,58
BDI 22,41 % R$ 240.355,00
TOTAL DO LOTE 2 R$ 1.312.889,58

LOTE 3 – BLOCO 3: PLANO DE MÍDIA
Resultado: FRACASSADO
Bauru, 18/09/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
 

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
4178/2006 Luiz Ricardo Ferreira Solicitação de reparcelamento
123/2017 Aldo Eiji Hayama Alteração Cadastral
465/2017 Maria Aparecida Alves Monteiro Baixa de Pagamento
1439/2017 Nizete Aparecida Floret de Castro Análise de conta
2462/2017 Adil de Jesus Alves Baixa de Pagamento
2486/2017 Jose Joaquim da Silva Tarifa de Isenção
2651/2017 Sylvio Alves da Silva Baixa de Pagamento
4811/2017 Tatiana Alves Segura Pontes Análise de Conta
5145/2017 Valdilea Marcia Gimenes Lontra Análise de Vazamento
5146/2017 Wilson Geraldo Tiossi Análise de vazamento

CONCLUÍDOSÀ DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
13732/2012 Mauricio Dias da Costa Análise de vazamento
6082/2014 Ireny de Fatima Ferreira Marin
5305/2017 Angela Maria Beraldo dos Santos Análise de Vazamento

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:
Código/Inscrição NºProcesso Ano
4.409.420-74 13563 2004
4.424.454-38 8491 2009
4.356.770-53 4535 2011
4.862.500-21 7368 2011
3.580.573-79 8344 2011
3.315.900-51 1921 2013
2.234.400-58 7658 2013
2.330.800-26 5043 2015
3.803.532-12 1665 2016

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. Os editais do DAE 
estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os editais de Pregão Eletrônico 
também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizarão as sessões de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Processo Administrativo nº 7429/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 071/2017 - DAE
Objeto: Aquisição de escoramento de vala (blindagem), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 03/10/2017 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira 
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053268
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 jg lona de freio, 02 un diafragma.
Valor Total: R$ 331,99
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053269
Processo n.º 0453/17        Pregão  Registro Preço 004/17
Contratante: EMDURB Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Objeto: 72 Fr500 óleo ATF p/ transmissão automática, 01 tb. 170 graxa rolamento, 48 lts. óleo motor.
Valor Total: R$ 2.643,60
Condição Pagamento: 30 dias
Assinatura: 13/09/2017
Bauru,19 de setembro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053270
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 01 pc sensor de fase 99450797 .
Valor Total: R$ 249,60
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053271
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 011 un correia comando 5801378015.
Valor Total: R$ 176,53
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053272
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 01 turbo compressor (original).
Valor Total: R$ 3.431,05
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:13/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053273
Processo n.º 4861/16        Pregão  Registro Preço 082/16
Contratante: EMDURB Compromissária: CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA 
Objeto: 1000 Un lanche frio  .
Valor Total: R$ 6.400,00
Condição Pagamento: 10° dia útil do mês 
Assinatura: 13/09/17
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB. 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053274
Processo n.º 2640/17        Pregão  Registro Preço 011/17
Contratante: EMDURB Compromissária: REFER INDUSTRIA COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
Objeto: 30 un.  Urna assistencial tamanho 1,90 metros. 
Valor Total: R$ 3.750,00
Condição Pagamento:  30 DIAS 
Assinatura: 13/09//2017
Bauru, 19 de setembro de  2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053275
Processo n.º 0453/17        Pregão  Registro Preço 004/17
Contratante: EMDURB Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Objeto: 1.000 lts. Aditivo reagente para diesel.
Valor Total: R$ 1.850,00
Condição Pagamento: 30 dias
Assinatura: 13/09/2017
Bauru,19 de setembro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053276
Processo n.º 8940/16        Pregão  Registro Preço 098/17
Contratante: EMDURB Compromissária: SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA- EPP 
Objeto:  07 un. Gás doméstico (botijão 13 KG) 
Valor Total: R$ 322,00
Condição Pagamento: 30 Dias 
Assinatura: 13/09/2017
Bauru, 19 de setembro  de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053277
Processo n.º 4472/16      Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: Plano de saúde ( mensalidade ). 
Valor Total: R$ 29.901,87



38 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 19 DE SETEMBRO DE 2.017

Condição Pagamento: 15 Dias após o recebimento da fatura 
Assinatura: 14/09/2017
Bauru, 19 de setembro  de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053278
Processo n.º 4472/16      Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 2 M.O. Plano de saúde ( mensalidade ), 01 M.O. Plano de saúde ( cartão avulso ). 
Valor Total: R$ 318,82
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura 
Assinatura: 14/09/2017
Bauru, 19 de setembro  de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053279
Processo nº 0364/16 – Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB – Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
Objeto: M.O Telefonia fixa.
Valor Total: R$55,94
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês 
Assinatura: 14/09/2017
Bauru, 19 de setembro  de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053293
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: Mão de obra mecânica.
Valor Total: R$ 279,40
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053295
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 01 un comando de marchas, 01 un manopla, 01 un cabo de estrangulador, 01 un tampão, 04 un parafuso 
Hex, M12 x 100, 10.9 827-12100.
Valor Total: R$ 1.611,41
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053307
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP.
Objeto: 03 un biela completa, 01 pc bomba d´agua, 01 pc bomba de óleo, 02 jg calço, 01 pc filtro de combustível, 
01 un filtro óleo motor, 01 jg bronzina de biela, 01 jg bronzina de mancal (jogo ), 01 un bucha do bloco, 01 jg 
junta do motor, 06 un cilindro com pistão e anel, 32 lts. óleo lubrificante 15W40 motor diesel, 01 pc virabrequim.  
Valor Total: R$ 19.320,20
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053308
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP 
Objeto: Mão de obra mecânica .
Valor Total: R$ 10.519,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053309
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 01 un regulador de pressão, 01 pc bomba de alta pressão.
Valor Total: R$ 4.806,35
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053310
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 4 un bucha da mola mestre, 8 un conico do grampo 24,5mm, 04 un grampo 3/4x82x620D, 01 un mola 6a 

traseira, 02 un parafuso 20x180, 08 un parafuso abraçadeira com porca, 02 un pino de centro 12x4, 02 un pino de 

centro do contra feixo, 08 un porca dupla.
Valor Total: R$ 1.393,61
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053311
Processo n.º 0453/17        Pregão  Registro Preço 004/17
Contratante: EMDURB Compromissária: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA ME 
Objeto: 2000 lts. óleo hidráulico 68, 72 lts. óleo lubrificante 20W50, 160 Fr. 500 Óleo lubrif. 2 tempos, 48 lts. Óleo 
lubrificante 5W30 API-SJ. 
Valor Total: R$ 9.272,80
Condição Pagamento: 30 dias
Assinatura: 14/09/2017
Bauru,19 de setembro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053312
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 jg pastilha de freio.
Valor Total: R$ 138,60
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053313
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$ 1.296,00
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053314
Processo nº 4647/17  -  Pregão Registro de Preços  nº  027/17
Contratante: EMDURB  
Compromissária: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 01 un carcaça do diferencial, 01 un engrenagem 34 dentes diferencial.
Valor Total: R$ 2.207,26
Condições de Pagamento: 30 dias 
Assinatura:14/09/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 050/2017 – Processo nº 6288/2017.... Publicada em 22/08/2017.
e NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 050/2017 – Processo nº 6288/2017, publicada em 14/09/2017.
Onde se lê:
No item 08 da Cota reservada a ME/EPP:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 
Item Quant. Unid. Descrição Marca Vr. Unit.

08 013 Pct com 
100

Saco Branco Leitoso 30 litros capac. 
nominal – classe II – tipo B – tabela 
II – NBR 9191: Sanfonado, largura 
59cm x 62cm de altura mínima, 
com gramatura mínima 0,15mm, 
impressão preta de um lado conforme 
modelo, sem emendas.

Polimpres 30,06

Leia-se:
RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Vr. Unit.

08 01 Pct com 
100

Saco Branco Leitoso 30 litros 
capac. nominal – classe II – 
tipo B – tabela II – NBR 9191: 
Sanfonado, largura 59cm x 62cm 
de altura mínima, com gramatura 
mínima 0,15mm, impressão preta 
de um lado conforme modelo, sem 
emendas.

Polimpres 30,06

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal. 
Bauru, 19 de setembro de 2017.
Comissão de Licitação.

2ª 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 PREÇO Nº 039/2017
Pregão Presencial – Registro de Preço nº 005/2017 – Processo nº 689/2017
Contratante: EMDURB – Compromissária: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade eventual aquisição de materiais de construção, 
conforme descrição abaixo.
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COTA PRINCIPAL

Item
Quantidade

Estimada
Un. Descrição Marca

Valor 
unitário

Valor Total

1 113 m³ Areia fina Portal R$ 64,00 R$ 7.232,00
2 188 m³ Areia grossa Portal R$ 78,00 R$ 14.664,00

3 293
Sc

20kg
Argamassa colante interior AC I Quartzolit R$ 8,00 R$ 2.344,00

4 195 Unid. Argamassa colante para pedras AC III Votoran R$ 26,00 R$ 5.070,00
5 11.250 Unid. Bloco de concreto 19x19x39 cm DESCLASSIFICADO

6 90 Unid.

Carrinho de pedreiro com pneu e câmara – 
com acabamento com pintura eletrostática a 
pó para maior proteção contra oxidação, com 
apanhaduras ergonômicas e borda reforçada, 
com eixo em aço de alta resistência e bucha 
em nylon autolubrificante, com caçamba 
metálica quadrada de 0,9mm (chapa 20), 
com capacidade para 65l, com braço metálico 
tubular de 1,5mm e pneu com câmara de 
3.25/8”.

Fisher
R$ 

125,00
R$ 11.250,00

7 38 Unid.

Carriola de jardinagem – para uso leve/
médio, padrão para serviços de jardinagem, 
com cabo longo e caçamba resistente feita em 
chapa de aço, roda com eixo de ferro e cubo 
feito em plástico, com volume de caçamba 
de 65l, com chapa de 0,45mm e diâmetro de 
varão de 31,75mm x 1,06mm. 

DESERT0

8 1.815
Sc

50Kg
Cimento CP II F 32 Caue R$ 24,09 R$ 43.723,35

9 30 Unid.

Fechadura interna para porta – com espelhos, 
testa e contra-testa de aço inoxidável e 
não magnéticos, com os parafusos se aço 
inoxidável e maçanetas maciças, com 
linguetas de 9mm de espessura, com os 
cilindros de pino e as chaves de latão. 

DESCLASSIFICADO

10 30 Unid.

Fechadura para banheiro - com espelhos, 
testa e contra-testa de aço inoxidável e 
não magnéticos, com os parafusos se aço 
inoxidável e maçanetas maciças, com 
linguetas de 9mm de expessura, com os 
cilindros de pino e as chaves de latão 
niquelado.

DESCLASSIFICADO

11 150 Br
Ferro 3/8” - com CA 50, com medida de 3/8” 
(10mm) x 12m. 

Arcelormittal R$ 29,20 R$ 4.380,00

12 150 m³ Pedras n°1 - com malha de 24mm. Arcelormittal R$ 76,00 R$ 11.400,00
13 75 m Pedrisco - ou brita nº 0, com malha de 12mm. Portal R$ 77,50 R$ 5.812,50

14 113 Kg
Rejunte para piso - cimento portland (cinza 
ou branco), com densidade aparente de 1,1 g/
cm³ a 1,5 g/cm³, em saco de 1kg

Quartzolit R$ 3,80 R$ 429,40

15 2.025 Br
Ferro 5/16” - com CA 50, com superfície 
nervurada, e dimensões de 5/16” de bitola, 8 
mm de espessura e barra de 12 metros. 

Arcelormittal R$ 19,25 R$ 38.981,25

16 675
Sc

20Kg
Cal hidratada CH III -  Minercal R$ 8,60 R$ 5.805,00

17 1.463 Br
Ferro 4,2mm , ca 50 , barra 12 metros – com 
superfície nervurada.

Arcelormittal R$ 7,00 R$ 10.241,00

18 08 un.

Colher de Pedreiro nº 08 média, sendo o 
material em aço SAE 5160, tratamento 
temperado e revenido, acabamento polido, 
proteção verniz. Colher inteririça sem solda. 
Componente do cabo: madeira, acabamento 
lixado e proteção verniz.

DESERTO

Valor Total dos Itens R$ 161.332,50

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Itens
Quant.

Estimadas
Un. Descrição Marca

Valor 
unitário

Valor 
Total

1 37 m³ Areia fina Portal R$ 64,00
R$ 

2.368,00

2 62 m³ Areia grossa Portal R$ 78,00
R$ 

4.836,00

3 97
Sc

20kg
Argamassa colante interior AC I Quartzolit R$ 8,00

R$ 
776,00

4 65 Unid. Argamassa colante para pedras AC III Votoran R$ 26,00
R$ 

1.690,00
5 3.750 Unid. Bloco de concreto 19x19x39 cm DESCLASSIFICADO

6 30 Unid.

Carrinho de pedreiro com pneu e câmara – 
com acabamento com pintura eletrostática a 
pó para maior proteção contra oxidação, com 
apanhaduras ergonômicas e borda reforçada, com 
eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon 
autolubrificante, com caçamba metálica quadrada 
de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65l, 
com braço metálico tubular de 1,5mm e pneu com 
câmara de 3.25/8”.

Fisher
R$ 

125,00
R$ 

3.750,00

7 12 Unid.

Carriola de jardinagem – para uso leve/médio, 
padrão para serviços de jardinagem, com cabo 
longo e caçamba resistente feita em chapa de 
aço, roda com eixo de ferro e cubo feito em 
plástico, com volume de caçamba de 65l, 
com chapa de 0,45mm e diâmetro de varão de 
31,75mm x 1,06mm. 

DESERTO

8 605
Sc

50Kg
Cimento CP II F 32 Caue R$ 24,09

R$ 
14.574,45

9 10 Unid.

Fechadura interna para porta – com espelhos, 
testa e contra-testa de aço inoxidável e 
não magnéticos, com os parafusos se aço 
inoxidável e maçanetas maciças, com linguetas 
de 9mm de espessura, com os cilindros de pino 
e as chaves de latão. 

DESCLASSIFICADO

10 10 Unid.

Fechadura para banheiro - com espelhos, 
testa e contra-testa de aço inoxidável e 
não magnéticos, com os parafusos se aço 
inoxidável e maçanetas maciças, com linguetas 
de 9mm de expessura, com os cilindros de 
pino e as chaves de latão niquelado.

DESCLASSIFICADO

11 50 Br
Ferro 3/8” - com CA 50, com medida de 3/8” 
(10mm) x 12m. 

Arcelormittal
R$ 

29,20
R$ 

1.460,00

12 50 m³ Pedras n°1 - com malha de 24mm. Arcelormittal
R$ 

76,00
R$ 

3.800,00

13 25 m Pedrisco - ou brita nº 0, com malha de 12mm. Portal
R$ 

77,50
R$ 

1.937,50

14 37 Kg
Rejunte para piso - cimento portland (cinza ou 
branco), com densidade aparente de 1,1 g/cm³ 
a 1,5 g/cm³, em saco de 1kg

Quartzolit R$ 3,80 R$ 140,60

15 675 Br
Ferro 5/16” - com CA 50, com superfície 
nervurada, e dimensões de 5/16” de bitola, 8 
mm de espessura e barra de 12 metros. 

Arcelormittal
R$ 

19,25
R$ 

12.993,75

16 225 Sc
20Kg Cal hidratada CH III -  Minercal R$ 8,60 R$ 

1.935,00

17 487 Br Ferro 4,2mm , ca 50 , barra 12 metros – com 
superfície nervurada. Arcelormittal R$ 7,00 R$ 

3.409,00

18 02 un.

Colher de Pedreiro nº 08 média, sendo o 
material em aço SAE 5160, tratamento 
temperado e revenido, acabamento polido, 
proteção verniz. Colher inteririça sem solda. 
Componente do cabo: madeira, acabamento 
lixado e proteção verniz.

DESERTO

Valor estimado cota reservada R$ 53.670,30
Valor Total cota principal e reservada R$ 215.002,80

Vigência para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Assinado: 24/03/2017 
Bauru, 19 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 091/16Processo nº 5379/16 – Pregão Registro de Preços 
nº 074/16Contratante: EMDURB – Compromissária: CARMEN LÚCIA REQUENA – ME.Objeto: O objeto 
da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de soquete, jogo de 
soquete, chave de vela, catraca reversível, barra deslizante, alicate e martelo, conforme especificação abaixo 
descrita:

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 10 Unidades
Soquete sextavado 3/8” (encaixe de ½”) – atende 
norma ansi b107.1 - fabricado em aço cromo 
vanádio

Walf R$ 10,60 R$ 
106,00

2 10 Unidades
Soquete sextavado 7/16” (encaixe de ½”) – 
atende norma ansi b107.1 - fabricado em aço 
cromo vanádio

Walf R$ 10,60 R$ 
106,00

3 10 Unidades
Soquete sextavado 10 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,00 R$ 90,00

4 10 Unidades
Soquete sextavado 11 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,00 R$ 90,00

5 10 Unidades
Soquete sextavado 15 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,00 R$ 90,00

6 10 Unidades
Soquete sextavado 16 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,90 R$ 99,00

7 10 Unidades
Soquete sextavado 17 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,90 R$ 99,00

8 10 Unidades
Soquete sextavado 18 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 9,90 R$ 99,00

9 10 Unidades
Soquete sextavado 19 mm (encaixe de ½”) – 
atende norma iso/din 2735/3124 - fabricado em 
aço cromo vanádio

Walf R$ 10,50 R$ 
105,00
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10 4 Unidades
Soquete estriado 15/16” (encaixe de ¾”) – 
atende norma ansi b107.1 - fabricado em aço 
cromo vanádio

Gedore R$ 
27,95

R$ 
111,80 

11 4 Unidades
Soquete estriado 1.1/8” (encaixe de ¾”) – 
atende norma ansi b107.1 - fabricado em aço 
cromo vanádio

Gedore R$ 
29,00

R$ 
116,00

12 2 Unidades

Jogo de soquete sextavado em milímetros 
e polegadas (encaixe de 1/2”) com 39 peças 
- atende norma ansi/din/iso - fabricado em 
aço cromo vanádio, conteúdo: 01 caixa 
termoplástico (estojo), 01 catraca reversível 
com botão de desengate,18 soquetes em 
milímetros (10 a 32 mm), 14 soquetes em 
polegadas (3/8” à 1.3/18”), 02 soquetes para 
vela (5/8”, 13/16”), 03 extensões (2,5”, 5”, 
10”), 01 junta universal

Irwin R$ 
272,00

R$ 
544,00

13 2 Unidades
Chave de vela (soquete longo para vela) 16 
mm - encaixe de ½” – atende norma ansi/din/
iso – fabricado em aço cromo vanádio

Robust R$ 
25,90 R$ 51,80

14 2 Unidades
Chave de vela (soquete longo para vela) 14 
mm - encaixe de ½” – atende norma ansi/din/
iso – fabricado em aço cromo vanádio

Robust R$ 
25,90 R$ 51,80

15 2 Unidades
Chave de vela (soquete longo para vela) 
13/16” - encaixe de ½” – atende norma ansi/
din/iso - fabricado em aço cromo vanádio

Kingtony R$ 
28,00 R$ 56,00

17 4 Unidades
Catraca reversível encaixe de 1/2” x 10” – 
atende norma iso/din 3315/3122 - fabricado 
em aço cromo vanádio

Sermap R$ 
76,50

R$ 
306,00

18 8 Unidades

Barra deslizante tipo “t” (cabo de força tipo 
“t”) encaixe de 1/2” x 10” – atende norma 
iso/din 3315/3122 – fabricado em aço cromo 
vanádio

Walf R$ 
30,50

R$ 
244,00

22 10 Unidades
Alicate universal 8” - 1000 volts – atende 
norma abnt nbr 9699 nr10 - fabricado em aço 
cromo vanádio

Walf R$ 
39,90

R$ 
399,00

23 4 Unidades
Alicate de corte diagonal 6” – 1000 volts – 
atende norma abnt nbr 9699 nr10 – fabricado 
em aço cromo vanádio

Walf R$ 
32,00

R$ 
128,00

24 8 Unidades
Alicate de bico meia cana longo com corte 8” 
– atende norma abnt nbr 9699 nr10 – fabricado 
em aço cromo vanádio

Tramont R$ 
31,00

R$ 
248,00

25 6 Unidades
Alicate de bico redondo 6.1/2” – atende 
norma din iso 5745 – fabricado em aço cromo 
vanádio

Tramont R$ 
18,00

R$ 
108,00

26 6 Unidades
Alicate para anéis internos – bico curvo 7” 
– atende norma din 5216 – fabricado em aço 
cromo vanádio

Tramont R$ 
34,00

R$ 
204,00

27 6 Unidades
Alicate para anéis internos - bico reto 7” – 
atende norma din 5216 – fabricado em aço 
cromo vanádio

Tramont R$ 
34,00

R$ 
204,00

28 6 Unidades
Alicate para anéis externo - bico curvo 7” – 
Atende norma din 5254 – fabricado em aço 
cromo vanádio

Tramont R$ 
38,00

R$ 
228,00

31 10 Unidades Alicate de pressão 10” – mordente curvo – 
fabricado em aço cromo vanádio Brasfort R$ 

36,80
R$ 

368,00

33 8 Unidades Martelo tipo “bola” (500 gramas) com cabo – 
atende a norma abnt nbr 14887 Famastil R$ 

27,80
R$ 

222,40

34 8 Unidades Martelo tipo “bola” (1200 gramas) com cabo 
– atende a norma abnt nbr 14887 Famastil R$ 

38,00
R$ 

304,00
VALOR TOTAL R$ 4.778,80

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 08/09/2016
Bauru, 19 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.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 318/2017
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 18 de setembro de 2017 o(a) Sr(a). Suzana 
Fernandes, portador(a) do RG nº. 21.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 004.XXX.XXX-16, PIS/PASEP 
nº 123.40494.22.4, 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 
16.568, padrão B-21, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2264/2017, 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, 18 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 319/2017
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 18 de setembro de 2017 o(a) Sr(a). Roge Williams 
dos Santos Amorim, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-70, 
PIS/PASEP nº 10736527513, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto, cargo efetivo de Leiturista 
e Entregador de Avisos, matrícula funcional nº 100.068, padrão C-C24, com proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 2764/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 18 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 320/2017
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 18 de setembro de 2017 o(a) Sr(a). Luiz Fernando 
Serinolli, portador(a) do RG nº. 6.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 001.XXX.XXX-35, PIS/PASEP nº 
12045337083, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Desenhista 
Técnico Projetista, matrícula funcional nº 101.214, padrão H-C-23, com proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 2463/2017, 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, 18 de setembro de 2017.
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