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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº  7.050, DE 09 DE ABRIL DE 2.018

P. 21.620/18 Institui a Lei “Lucas Begalli Zamora”, que dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas 
escolas públicas e particulares de ensino básico em todo o município, e dá outras providências.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, a Lei “LUCAS BEGALLI ZAMORA”, que cria o programa de Cursos de 
Primeiros Socorros, em todas as escolas públicas e particulares, de ensino básico do município 
de Bauru e conveniadas mediante adesão voluntária da diretoria estadual de ensino.

Parágrafo único. O programa de que trata o caput deste artigo abrange as escolas públicas e particulares, desde que 
oficialmente reconhecidas pela Secretaria da Educação.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE CURSOS

Art. 2º O escopo do programa Cursos de Primeiros Socorros é fazer com que as escolas, sem prejuízo de 
suas demais atividades ordinárias, efetivem cursos que:

I -  ensinem os alunos da educação básica a maneira mais correta e segura para lidar com situações 
de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar os 
procedimentos mais adequados para cada caso;

II -  capacitem os professores e os funcionários de toda a educação básica para exercer os primeiros 
socorros e estarem preparados para que qualquer acidente nas escolas que exija um atendimento 
imediato.

Art. 3º O programa Cursos de Primeiros Socorros terá dois grupos de públicos-alvo:
I -  os professores e funcionários que atuam em toda a educação infantil e fundamental;
II -  os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.
Art. 4º Os professores e funcionários das escolas serão treinados, na proporção mínima de um terço de 

seu contingente, por profissionais cedidos pela Secretaria da Saúde, através do SAMU e/ou pelo 
Corpo de Bombeiros/PMESP, ou instituições de ensino (por meio de convênio) que poderão ser:
I -  médicos;
II -  enfermeiros;
III -  estudantes de medicina;
IV -  estudantes de enfermagem;
V -  auxiliares de enfermagem;
VI -  Policial Militar do Corpo de Bombeiros;
VII -  SAMU.

§ 1º Os estudantes que participarão do programa mediante a modalidade de estágio supervisionado 
deverão ter concluído a disciplina no ato do programa.

§ 2º Os professores e funcionários das escolas poderão candidatar-se voluntariamente para participar 
do treinamento em primeiros socorros, desde que seja garantida a participação mínima de 1/3 
(um terço) do contingente da unidade escolar e desde que haja a representatividade de todos os 
segmentos. Deverão participar do treinamento, os responsáveis pelas aulas que acontecem em 
laboratórios, além daquelas de Educação Física e Arte, obrigatoriamente, quer sejam professores 
quer sejam auxiliares.

§ 3º Os conhecimentos de primeiros socorros deverão ser ministrados pelos profissionais listados nos 
incisos I, II, III e IV, de acordo com o disposto no Manual de Primeiros-Socorros editado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com a Secretaria da Educação, 
SAMU e o Corpo de Bombeiros/PMESP.

§ 4º A carga horária de treinamento necessário à aquisição dos conhecimentos iniciais de primeiros 
socorros por parte dos professores e funcionários será determinada pela Secretaria da Educação, 
Secretaria da Saúde e pelo Corpo de Bombeiros/PMESP, devendo ser renovada a cada 12 (doze) 
meses.

Art. 5º Os alunos de todos os anos da educação infantil e do ensino fundamental receberão lições de 
primeiros socorros na forma de atividades educativas e palestras que acontecerão durante o 
período letivo regulamentar, e que versarão sobre:

I -  a identificação de situações de emergências médicas;
II -  os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências;
III -  a importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I deste artigo.

Parágrafo único. Os conteúdos a serem abordados no caput deste artigo deverão se adequar às diferentes idades 
das crianças de cada ano escolar.

CAPÍTULO III
DA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E SUA UTILIZAÇÃO

Art. 6º Após a conclusão do curso será emitido certificado aos professores e funcionários participantes e 
constará como curso extracurricular.

§ 1º Ao estabelecimento de ensino será concedido o SELO LUCAS BEGALLI ZAMORA que poderá 
fazer uso publicitário do mesmo e da chancela oficial nas veiculações publicitárias que promova 
seus serviços, produtos ou ações, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser renovado quando 
houver atualização do curso.

§ 2º Caberá à Secretaria da Saúde determinar qual o modelo de certificado será desenvolvido para 
conferir aos participantes.

Art. 7º O uso do Selo após seu vencimento sem renovação acarretará as penalidades do artigo 9º.
CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES
Art. 8º As instituições de que trata o artigo 1º terão o prazo de 90 (noventa) dias para adaptação desta lei, 

contando a partir da publicação.
Art. 9º A não atualização do curso implica na impossibilidade de utilização do selo de que trata o § 1º do 

artigo 6º.
CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 As Instituições de ensino de que trata o artigo 1º desta lei deverão manter, em suas dependências, 

pessoal treinado durante todo o período em que houver aulas.
Art. 11 O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data de sua publicação.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 09 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
Republicado por ter saído com incorreções

DECRETO Nº 13.723, DE 04 DE ABRIL DE 2.018
Exonera o Diretor de Limpeza Pública da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Exonera o Sr. Luiz Eduardo Penteado Borgo, portador do RG n° 26.537.725-0 - SSP/SP, do 

cargo de Diretor de Limpeza Pública da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru – EMDURB.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de abril de 
2.018.

 Bauru, 04 de abril de 2.018.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.731, DE 04 DE ABRIL DE 2.018
P. 31.432/99 Designa os membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI.

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

D E C R E T A
Art. 1º Ficam nomeados para integrar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI, em 

substituição aos membros designados pelo Decreto Municipal nº 13.175, de 19 de setembro de 
2.016, os representantes abaixo:
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social
Suplente: SABRINA HENRIQUE BETIOL, em substituição a Roseli Arantes.
Secretaria Municipal da Educação
Suplente: THIAGO PEREIRA THAME, em substituição a Izilda Aparecida Brandão.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 04 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.734 DE 05 DE ABRIL DE 2.018
P. 45.455/17 Altera a letra “r.3” do art. 1º do Decreto Municipal nº 12.142, de 20 de maio de 2.013, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 13.060, de 14 de abril de 2.016, que declarou de Utilidade Pública imóveis necessários para implantação 
da Avenida Marginal e Duplicação da Rodovia Cesário José de Castilho (Duplicação da Rodovia Bauru-Iacanga).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, mais o que consta nos Processo Administrativo nº 45.455/17,

D E C R E T A
Art. 1º A letra “r.3” do art. 1º do Decreto Municipal nº 12.142, de 20 de maio de 2.013, alterado pelo 

Decreto Municipal nº 13.060, de 14 de abril de 2.016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de Desapropriação a ser promovida 

pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, os imóveis a seguir 
descritos:
(...)
r.3) Setor 4E - Quadra 3068 - Lote 008 – Vila São Paulo
Um lote de terreno correspondente a parte da letra H, da quadra nº 9, do loteamento 
denominado Vila São Paulo, desta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: 
começa no ponto F alinhamento da Rua Luiz Pereira da Silva, quarteirão 09, lado 
ímpar, distante 20,00 metros da esquina da Rua José Eduardo Goulart; deste ponto 
segue em ângulo interno de 89°22’11” na distância de 10,00 metros até o ponto E, 
confrontando nesta linha com a área remanescente do lote H; daí deflete à esquerda 
em ângulo interno de 90°37’49” e segue na distância de 5,17 metros até o ponto C, 
confrontando nesta linha com a área apossada lote G; daí deflete à esquerda em ângulo 
interno de 90°00’00” e segue na distância de 10,00 metros até o ponto D, confrontando 
com o antigo alinhamento da Rua Luiz Pereira da Silva; daí deflete à esquerda em 
ângulo interno de 90º00’00” e segue a distância de 5,28 metros até o ponto F, inicial 
desta descrição. Confrontando nesta linha com a área apossada do lote I, encerrando 
uma área de 52,25 m², cadastrado como lote 39 da quadra 3068 do setor 4. O referido 
imóvel consta pertencer à Marlene Alves da Silva Godói e Outros, conforme matrícula 
nº 9.196 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, encontrando-se 
caracterizado no desenho SP nº 4980.” (NR) 

Art. 2º  Os demais itens e artigos não alterados por este Decreto continuam em vigor.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 05 de abril de 2.018.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LETÍCIA ROCCO KIRCHNER

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   28/18
P. 4.063/18 Dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios, espaços públicos - calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a qualquer título, de 

imóveis particulares localizados no perímetro urbano:
I - Manter limpos:

a) os terrenos particulares desprovidos de edificações;
b) os terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas;
c) os jardins dos prédios particulares  desocupados ou abandonados;
d) os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos particulares.

II - Mover todo e qualquer tipo de resíduo de modo a não propiciar criadouro de mosquitos, 
bem como zelar para que terceiros não os depositem.

Parágrafo único.  Nos casos de desdobramento da posse, a responsabilidade de que trata este artigo é solidária.
Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se espaço público limpo o espaço público onde a vegetação 

não ultrapasse 0,30m (trinta centímetros) e terrenos limpos, os terrenos cuja vegetação não 
ultrapasse 0,50m (cinquenta centímetros), considerando-se, em ambos os casos, qualquer ponto 
dos mesmos, e que não sirvam como depósitos de lixo, entulhos e materiais inservíveis.

Art. 3º Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Saúde Coletiva, a 
vistoria, autuação e expedição dos autos de infrações aos infratores desta Lei.

Art. 4º Após a vistoria e a constatação de que o imóvel não atende ao disposto nos art. 1º, o agente de 
fiscalização certificará o ocorrido, registrando e elaborando a Notificação, visando à execução do 
serviço no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º A Notificação deverá conter:
I -  Local, dia e hora da constatação;
II - Descrição sumária do fato com a indicação do artigo da infração cometida e a medida 

explícita do que o munícipe deverá fazer para corrigir o fato gerador da Notificação da 
infração;

III - Identificação do proprietário, compromissário ou possuidor do terreno;
IV - Menção do fato de que, caso não regularize a situação no prazo legal, será autuado e 

ser-lhe-á imposta a multa; e
V - Assinatura, número da matrícula e nome legível do fiscal que constatou a infração.

§ 2º As notificações previstas nesta Lei deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário, 
compromissário, possuidor ou procurador que formalmente os representem, podendo efetivar-se, 
por via postal, com aviso de recebimento ou mediante publicação de edital no Diário Oficial do 

Município de Bauru.
§ 3º Os proprietários ou possuidores notificados e que cumprirem a obrigação espontaneamente, 

deverão, no prazo fixado, comunicar ao setor competente, para fins de constatação e baixa da 
notificação.

Art. 5º O não atendimento da notificação a que se refere o artigo anterior, implicará na aplicação de 
multa por irregularidade constatada em valor correspondente a R$ 25,00 (vinte cinco reais) por 
metro quadrado, tanto no caso da limpeza do terreno como das calçadas de fronte dos terrenos 
particulares, devendo esse valor ser dobrado no caso de reincidência durante o mesmo ano.

Art. 6º Vencido o prazo a que se refere o art. 4º, sem a manifestação ou providências pelo proprietário, 
compromissário ou possuidor, será expedido o autos de infração ao infrator, ficando o Município 
autorizado a proceder a limpeza do terreno, diretamente ou através de empresas contratadas ou 
conveniadas para esse fim.

Parágrafo único. Após a execução dos serviços, o responsável será notificado a efetuar o pagamento da taxa 
referente à limpeza do terreno no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 7º O pagamento da multa não exime o infrator da responsabilidade pela execução do serviço ou do 
pagamento da taxa de limpeza, caso o serviço seja realizado pela Prefeitura Municipal ou através 
de empresa CONTRATADA ou conveniada.

Art. 8º As multas e taxas originadas pelo descumprimento desta Lei serão inscritas em Dívida Ativa 
pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, devendo as certidões de dívida ativa serem 
posteriormente encaminhadas a Cartório de protestos.

Art. 9º A presente Lei será regulamentada, em até 60 (sessenta) dias, por Decreto do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.809, de 29 de 
junho de 2.016.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
02 abril, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei que visa à 
atualização da Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, casas e construções.

As alterações no texto da lei são imprescindíveis para dar agilidade ao procedimento de limpeza de terrenos e 
casas abandonadas, permitindo ao Poder Executivo a contratação de empresas para a execução do serviço e a cobrança dos 
valores efetivamente gastos do proprietário do imóvel.

Devido ao grande número de terrenos baldios no Município, aproximadamente 30.000 (trinta mil) de acordo 
com os números do Departamento de Saúde Coletiva e o pequeno número de fiscais, atualmente 08 (oito), o Poder 
Executivo não consegue prestar o serviço de capinação e limpeza com eficiência.

Assim, o presente Projeto de Lei pretende permitir a contratação de empresas terceirizadas para a capinação 
e limpeza dos terrenos e construções abandonados pelos proprietários, cobrando desses o preço do serviço efetivamente 
executado.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreções
PROJETO   DE   LEI   Nº   29/18

P. 25.506/18 Reajusta vencimentos, salários, proventos e pensões, o valor da hora trabalhada dos estagiários, o valor da 
hora dos bailarinos bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do vale-compra, prorroga o abono salarial 
aos servidores públicos municipais ativos e inativos e concede um abono salarial de R$ 70,00 (setenta reais) a partir de 
setembro de 2.018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Os vencimentos, benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores Públicos Municipais, 

ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
– DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - 
FUNPREV ficam reajustados em 1,42% (um inteiro e quarenta e dois centésimos percentuais), 
referente à reposição do período de março de 2.017 a fevereiro de 2.018.

Art. 2º  Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos 
órgãos, fica prorrogado até março de 2.019, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, 
instituído pelos arts. 3º e 4º da Lei Municipal n° 5.737, de 06 de maio de 2.009.

Art. 3º  Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos 
órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV a efetuar os respectivos pagamentos, sendo 
que até março de 2.019 os órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o 
valor correspondente, com correção monetária, nos termos desta lei.

Art. 4º  O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV fica reajustado em 1,42% (um inteiro e quarenta e 
dois centésimos percentuais), referente à reposição do período de março de 2.017 a fevereiro de 
2.018.

Art. 5º  Altera o “caput” do art. 9º da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: 
“Art. 9º  O valor da hora dos bailarinos bolsistas será de R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois 

centavos), a partir de 1º de março de 2.018.” (NR)
Art. 6º Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo art. 21 da Lei 

Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação:
“Art. 54  (...)

I -  de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% 
(quarenta por cento), do valor fixo de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 
e quatro reais).” (NR)

Art. 7º O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o 
valor de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) a partir de 1º de março de 2.018. 

Art. 8º O Bônus Natalino de que trata a Lei Municipal nº 6.207, de 05 de abril de 2.012, passa a ter o 
valor de 100% (cem por cento) do vale-compra.

Art. 9º O abono de que trata o art. 10 da Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica reajustado 
para R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a partir de 01 de março de 2.018, de forma integral 
aos servidores com remuneração de até R$ 2.684,35 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais 
e trinta e cinco centavos).

§ 1º O abono de que trata esse artigo será de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e 
nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, respectivamente de R$ 
2.684,36 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a R$ 3.044,34 (três 
mil, quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

§ 2º Não farão jus ao abono de que trata o “caput” deste artigo, os servidores que recebam o benefício 
“in natura”, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com 
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redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de maio de 2.006.
Art. 10 Fica concedido, a partir de setembro de 2.018, um abono salarial não incorporável no valor de R$ 

70,00 (setenta reais) aos servidores públicos municipais.
Art. 11 O disposto nos art. 9º e 10 também se aplica aos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura 

Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV e será suportado 
financeiramente pelos respectivos empregadores na forma prevista no art. 3º desta Lei.

Art. 12  As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 

2.018. 
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
02, abril, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Considerando a difícil situação orçamentária e financeira dos municípios brasileiros;
Considerando que a Administração Municipal honrou todos os compromissos assumidos em resposta à pauta 

de reivindicações de 2017;
Considerando que a Administração Municipal concedeu todas as promoções e/ou progressões de até 15% 

previstas nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários até a presente data;
Considerando que a despesa com pessoal na Administração Municipal, excluído os reajustes referentes às 

negociações de 2017, teve um acréscimo de 4,55% de janeiro de 2017 a dezembro de 2017;
Considerando que o Artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal 
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição:

“Art. 37  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa, o presente projeto de Lei referente à concessão 
de reajuste aos vencimentos, salários, proventos e pensões, do valor da hora trabalhada dos Estagiários, do valor da hora 
dos bailarinos bolsistas, do valor fixo para cálculo da insalubridade, do valor do vale-compra e da prorrogação do abono 
salarial aos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.
 Cumpre-nos esclarecer aos nobres Vereadores que os vencimentos, benefícios de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV 
serão reajustados em 1,42% (um inteiro e quarenta e dois centésimos percentuais), referente à reposição do período de 
março de 2.017 a fevereiro de 2.018.

O projeto de lei também visa prorrogar até março de 2.019, o abono salarial não incorporável, instituído pelos 
artigos 3º e 4º da Lei Municipal n° 5.737, de 06 de maio de 2.009 aos servidores que não foram abrangidos pelos Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE 
e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV com previsão de que 
o órgão previdenciário efetue o pagamento e os órgãos empregadores repassem os valores integralmente, com correção 
monetária, até março de 2.019.

O Projeto de Lei visa também, reajustar o valor da hora trabalhada dos estagiários da Prefeitura Municipal 
de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV com o mesmo percentual, ou seja, 1,42% (um inteiro e quarenta e dois 
centésimos percentuais), referente à reposição do período de março de 2.017 a fevereiro de 2.018.

O Projeto de Lei visa também reajustar o valor da hora dos bailarinos bolsistas da Prefeitura Municipal de 
Bauru para R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos), a partir de 1º de março de 2.018 e para R$ 5,30 (cinco reais e trinta 
centavos), a partir de 1º de setembro de 2.018.

Nossa proposta também prevê alterarmos o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que 
trata do pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade, reajustando a base de cálculo para o valor fixo de R$ 
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Visa reajustar o vale compra dos servidores municipais ativos, passando a 
ter o valor de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) a partir de 1º de março de 2.018. Visa também reajustar o 
valor do bônus natalino, passando para R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais). 

Visa também reajustar o valor do abono a partir de março de 2.018 para R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) 
concedido aos servidores municipais ativos e inativos que têm remuneração de até R$ 2.684,35 (dois mil, seiscentos e 
oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e de um valor proporcional de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais 
e noventa e nove centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, respectivamente de R$ 2.684,36 (dois 
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a R$ 3.044,34 (três mil, quarenta e quatro reais e trinta e 
quatro centavos). Esta proposta esclarece que os servidores que recebem o benefício “in natura”, nos termos do art. 1º da 
Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, com redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de 
maio de 2.006, não farão jus ao recebimento do respectivo abono. 
 Concede ainda a partir de setembro de 2.018 um abono salarial não incorporável no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais) aos servidores públicos efetivos, extensivo aos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Bauru, 
do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru – Funprev.
 Vale destacar ainda que o reajuste retroagirá a 01 de março de 2.018 e terá um impacto salarial anual de R$ 
19.103.333,00 (dezenove milhões, cento e três mil e trezentos e trinta e três reais). Nesta proposta 92% dos Servidores 
Municipais terão reposição salarial superior ao índice da inflação, sendo o máximo que a Administração Municipal pode 
suportar sem comprometer o orçamento e o compromisso com toda a sociedade, não se podendo olvidar que o Município 
está dentro do limite prudencial da sua Receita Liquida Corrente, sendo impossível majoração de salários e vantagens em 
índice maior.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO  DE   LEI   Nº   30/18
P. 33.190/14 Revoga a Lei Municipal nº 6.723, de 22 de setembro de 2.015, que concedeu uma área à empresa UTILIFLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP em regime de concessão de direito real de uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 6.723, de 22 de setembro de 2.015, que autorizou o Poder 

Executivo a destinar uma área de terreno à empresa UTILIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP em regime de concessão de direito real de uso.

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
04, abril, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que visa à 
revogação da Lei Municipal nº 6.723, de 22 de setembro de 2.015, que autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de 
terreno à empresa UTILIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP em regime 
de concessão de direito real de uso localizada no Distrito Industrial IV.

A empresa não cumpriu com o prazo de término de  obras previsto na lei de concessão, sendo que o Conselho 
de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, em reunião do dia 20 e setembro de 2.017, decidiu pela não prorrogação do 
prazo.

Desse modo, a revogação da lei permitirá a concessão da área pública para outra empresa interessada.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº    31/18
P. 15.782/18  Autoriza a suplementação de recursos através de transferência, no orçamento do exercício de 
2.018.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação através de transferência de recursos no Orçamento vigente do 

Município de Bauru, até o valor de R$ 301.547,55 (trezentos e um mil, quinhentos e quarenta e 
sete reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma:
I -  Dotação orçamentária 08.2440009.2037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 

Execução da Política da Assistencial Social Básica), categoria econômica 4.4.50.42 
(Auxílios), ficha orçamentária 542 no valor de R$ 223.289,70 (duzentos e vinte e três 
mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos);

II -  Dotação orçamentária 08.2440009.2039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução da Política da Assistencial Social Especial), categoria econômica 4.4.50.42 
(Auxílios), ficha orçamentária 565 no valor de R$ 78.257,85 (setenta e oito mil, duzentos 
e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas dotações 
orçamentárias:
I -  Dotação orçamentária 08.2440009.2037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 

Execução da Política da Assistencial Social Básica), categoria econômica 3.3.50.43 
(Subvenções Sociais), ficha orçamentária 527 no valor de R$ 223.289,70 (duzentos e 
vinte e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos);

II -  Dotação orçamentária 08.2440009.2039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução da Política da Assistencial Social Especial), categoria econômica 3.3.50.43 
(Subvenções Sociais), ficha orçamentária 553 no valor de R$ 78.257,85 (setenta e oito 
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
05, abril, 18

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros dessa 
Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre transferência de recursos no orçamento vigente para atender a Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social.
 Tal ajuste visa suprir o orçamento no valor de R$ 301.547,55 (trezentos e um mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos), para atender os valores referentes, aos Auxílios que serão pagos para entidades sociais 
do município conforme Lei Municipal nº 7.018, 13 de dezembro de 2.017.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas Saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº    32/18
P. 18.763/18 Autoriza a suplementação de recursos, através de transposição, no orçamento do exercício de 2.018.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento vigente do 

Município de Bauru, até o valor de R$ 13.572.000,00 (treze milhões, quinhentos e setenta e dois 
mil reais), da seguinte forma:
I -  Dotação orçamentária 10.3010006.2028 (Aquisição e Reposição de Insumos 

para Atendimento da Clientela SUS), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 323 no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais);

II -  Dotação orçamentária 10.3010007.2031 (Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 349 no valor de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais);

III -  Dotação orçamentária 10.3010007.2031 (Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 355 no valor de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);

IV -  Dotação orçamentária 10.3010006.2028 (Aquisição e Reposição de Insumos 
para Atendimento da Clientela SUS), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 321 no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais);

V -  Dotação orçamentária 10.3010007.2031 (Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 348 no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais);

VI -  Dotação orçamentária 10.3010007.2031 (Operação, Suprimento, Custeio e 
Manutenção e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.47 
(Obrigações Tributárias e Contributivas), ficha orçamentária 356 no valor de R$ 
935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais);

VII -  Dotação orçamentária 10.3010008.1005 (Investimentos na Rede Municipal de 
Saúde), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 
1059 no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas dotações 
orçamentárias:
I -  Dotação orçamentária 10.3010006.2029 (Contratos Complementares de 
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Assistência), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 333 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez  milhões de 
reais); 

II -  Dotação orçamentária 10.3010006.2029 (Contratos Complementares de 
Assistência), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 332 no valor de R$ 3.572.000,00 (três milhões, 
quinhentos e setenta e dois mil reais).

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
05, abril, 18

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros dessa 
Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre transposição de recursos no orçamento vigente para atender as despesas 
da Secretaria Municipal de Saúde.
 Tal ajuste visa suprir o orçamento para atender os valores referentes:

•	 Suplementação das Fichas de Material de Consumo no valor total de R$ 8.500.000,00 (oito milhões, 
quinhentos mil reais), para compras de medicamentos, materiais hospitalares, suplementos alimentares e 
compra de marmitex para o pronto socorro e UPAS.

•	 Suplementação das Fichas de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no valor total de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), para pagamento de exames laboratoriais, empresa de vigilância e segurança e 
manutenção dos contratos de serviços existentes na secretaria.

•	 Suplementação da Ficha de Obrigações Tributárias e Contributivas  no valor total de R$ 935.000,00 
(novecentos e trinta e cinco mil reais), para pagamento do PASEP.

•	 Suplementação da Ficha de Obras e Instalações  no valor total de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil 
reais), para pagamento de contrapartida da reforma do Pronto Socorro.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas Saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 36/2018

Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Alterar dos membros integrantes da Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento ao preconizado pela lei federal 
8.666/93, 
MEMBROS TITULARES
Érika Maria Beckmann Fournier RG 13.914.182 - Presidente   (Sec. Municipal da Administração);
José Roberto dos Santos Júnior RG 45.269.226 - Vice-Presidente (Sec. Municipal da Administração);
Maria de Fátima Iguera Soares RG 15.245.768 - Membro (Sec. Municipal da Administração);
Ana Carolina de Carvalho Fraga RG 28.173.075-1 - Membro (Sec. Municipal da Administração);
Ana Roberta Pessin RG 33.808.302-9 - Secretária (Sec. Municipal da Administração).
MEMBROS SUPLENTES
Geovana Cristina Arantes de Souza RG 44.169.148-1 (Sec. Municipal de Administração);
Pérola Mota Zanotto RG  16.436.230  (Sec. Municipal de Obras);
Luciano Martins Sciuli RG 11.854.965 (Sec. Municipal do Planejamento.);
Izabel Machado de Oliveira RG 32.277.930-3 (Sec. Municipal Administração);
Talita Cristina Pereira Vicente RG 33.810.219-X (Sec. Municipal da Administração).
A nova composição retroage em sua vigência a partir de 01/04/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 02 de Abril de 2018.

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: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-1062 / (14) 3235-

1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548 
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 3235-1351 / (14) 
3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022
Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022 
Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: 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/

A Secretaria da Administração, através da Divisão de Apoio ao Servidor, iniciou auditoria nos convênios 
celebrados entre o Município e empresas que comercializam produtos ou prestam serviços aos servidores 
públicos municipais, com o objetivo de identificar os estabelecimentos que não apresentam em seus preços 
vantajosidade aos servidores. Quando a Administração Municipal firma convênio deve haver alguma 
forma de vantagem efetiva ao servidor para incentivá-lo a aderir ao mesmo, caso contrário, ele pode 
pessoalmente, sem a intervenção do Município, adquirir o serviço ou produto da empresa de forma direta. 
Caso não haja diferenciação no desconto para os servidores municipais além do oferecido ao público em 
geral, apenas o Município estará fazendo concessões, uma vez que irá contribuir significativamente para 
a carteira de clientes da empresa, ou seja, gerando lucro a uma das partes, o que é vedado pelo instituto 
do convênio. Dessa maneira, os convênios em que a vantajosidade não for comprovada estarão sendo 
cancelados. Qualquer dúvida, entrem em contato com a Secretaria da Administração através dos telefones 
(14) 32275647 – 32275650 – 32349022.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

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

LOTE 71 - REQUERIMENTOS DEFERIDOS
1ª Concessão

MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO
28318 7.294/2018 15/02/2018 DEFERIDO

27932 4.014/2018 18/01/2018 DEFERIDO
32259 11.989/2018 24/02/2018 DEFERIDO
31240 15.058/2018 06/03/2018 DEFERIDO
29002 7.463/2018 02/02/2018 DEFERIDO
30544 11.013/2018 19/02/2018 DEFERIDO
32234 2.639/2018 23/01/2018 DEFERIDO

2ª Concessão
MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO
24077 5.874/2018 05/02/2018 DEFERIDO
24785 5.707/2018 10/02/2018 DEFERIDO
28921 77.484/2017 12/11/2017 DEFERIDO
23503 85.243/2017 06/12/2017 DEFERIDO
27899 4.170/2018 19/01/2018 DEFERIDO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LOTE 71 - REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

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

MATR E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

16549 9.866/2018 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU ENSINO 
MÉDIO/TÉCNICO

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 11627/2011.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 545/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) ILDA ROBERTA 
DOS SANTOS, portador(a) do RG n.º 184774172, matrícula 32540 do cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL 
- AUXILIAR DE CRECHE e dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, a partir de 10/04/2018.

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 546/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2957, a 
PORTARIA N.º 130/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). ELIANE CRISTINE AVANÇO SILVA, portador(a) do RG nº 
30524131X, classificação 88º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM”, 
DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 547/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2957, a 
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PORTARIA N.º 397/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). THIAGO DE ALMEIDA OLIVEIRA FELIPPE 
VIANA, portador(a) do RG nº 292842405, classificação 1º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 548/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2957, a PORTARIA N.º 400/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). JOSE JONAS DA 
SILVA RIBEIRO JUNIOR, portador(a) do RG nº 113280093, classificação 4º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 549/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2957, a PORTARIA N.º 415/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). DARCI MARCIANO 
DOS ANJOS, portador(a) do RG nº 17804687, classificação 38º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
 
A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 550/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2957 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) LIA ROCIA LOBREGAT DE MORAES, portador(a) do RG nº 414629620, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 98º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2018 ÀS 08h.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 551/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2957 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) RICARDO BERTOLI DE SOUZA, portador(a) do RG nº 18816761, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 02º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, edital nº 03/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2018 ÀS 09h.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 552/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2957 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) GABRIELA ARONNE SEGURA, portador(a) do RG nº 435770603, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO, edital nº 13/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2018 ÀS 10h.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 553/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2957 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SIMONE APARECIDA CARNEIRO DE 
MELLO, portador(a) do RG nº 421479024, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 39º 
lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, edital nº 04/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2018 ÀS 11h.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
7. Comprovante de endereço atual;
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o 
cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a 
regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO 
DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
13. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
14. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
15. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO
A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL  (Edital nº 
19/2017) informa a decisão proferida no Recurso Administrativo interposto referente a ANÁLISE DE 
TÍTULOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL publicado no Diário Oficial de Bauru no dia 29/03/2018:

E-Doc nº 22.101/2018 – INDEFERIDO 

A candidata Recorrente fica CONVOCADA para tomar ciência no Departamento de Recursos Humanos – 
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 2º andar 
– Bauru/SP da fundamentação da decisão proferida no Recurso Administrativo interposto. 

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
Comissão Examinadora 
Portaria nº 2669/2017

EDITAL Nº 06/2018
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 – CIRURGIÃO 
DENTISTA, 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: 
Maria Teresa Atta, Sara Nader Marta, Heloisa Ferrari Lombardi, Andrea Belli Floriano, Eduardo 
Jannone da Silva e sob a coordenação de Marcia Araujo dos Reis de Oliveira, Mariana Félix Bueno 
Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 508/2018, 
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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
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 – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Odontologia 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

(CRO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
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Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

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 Odontologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Odontologia – CRO, 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 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (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 – 
CIRURGIÃO DENTISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, 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:        a) 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.
                          b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, 
efetuado pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
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 – 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, 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 05 (cinco) de maio de 2018.
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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 VII – 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 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho 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 22 (vinte e dois) de junho 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. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – 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 
VI 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA 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 24 (vinte e quatro) de junho 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;
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f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 508/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração 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/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) 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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário 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.
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.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) 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. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho 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 – 
CIRURGIÃO DENTISTA, 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 Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. 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. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. 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.
6. 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.
7. 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 VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 508/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO DENTISTA
 Elaborar e manter atualizados os prontuários dentro das normas vigentes. Realizar a atenção em saúde 
bucal: procedimentos odontológicos de tratamento, emergência/urgência, prótese e ortodontia. Realizar 
ações voltadas à saúde coletiva e procedimentos odontológicos preventivos. Realizar auditorias, perícias 
e zelar pela equipe e pelo uso adequado dos instrumentos e equipamentos. Realizar ações voltadas à 
Vigilância em Saúde. Realizar anamnese com o paciente, levantando dados médicos, doenças e medicações 
que foram/são utilizadas. Encaminhar, em caso de suspeita, para exames de diabetes, colesterol, 
hipertensão, etc. Encaminhar, quando necessário, para outros serviços especializados na área odontológica. 
Fornecer informações sobre o diagnóstico, procedimentos e medicações ministradas. Trocar informações 
com outros profissionais. Realizar exame odontológico, anotando os dados e procedimentos realizados 
na ficha clínica do paciente. Avaliar e definir prioridades e opções de tratamento. Realizar procedimentos 
de restauração. Realizar tratamento periodontal. Realizar tratamento endodôntico. Aplicar anestesia. 
Estancar hemorragias dentárias. Realizar tomadas radiográficas odontológicas, quando indicadas. Analisar 
e interpretar resultados de exames radiológicos em odontologia. Realizar procedimentos de exodontia. 
Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Ministrar medicação de uso interno e externo 
indicada em odontologia ou em casos de urgência e emergência (Lei nº 5081/66, Art. 6, Inciso 2º). Realizar 
tratamento protético ofertado pela Instituição. Colocar aparelhos ortodônticos ofertados pela Instituição. 
Realizar ajuste oclusal. Assistir a população na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e 
demais espaços comunitários. Realizar atendimentos na sala de emergência, em pacientes com traumas, 
quando solicitado. Realizar aplicação tópica de flúor. Realizar aplicação de selantes. Ensinar técnicas de 
escovação dentária. Ensinar a utilização do fio dental. Participar de atividades educativas e preventivas 
em mutirões e campanhas de atendimento à população. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, 
de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, 
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execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Participar de ações intersetoriais. Periciar e avaliar serviços odontológicos.  Levantar dados estatísticos e 
realizar levantamento epidemiológico. Reconhecer arcada dentária, quando solicitado.  Realizar visitas 
de apoio técnico.  Atentar-se para o uso adequado dos instrumentos, equipamentos, medicamentos e 
insumos. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho. Realizar supervisão técnica do 
Auxiliar em Saúde – Atendente de Consultório Dentário e do Técnico em Saúde -Técnico de Higienização 
Dentária. Supervisionar estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. 
Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Implementar atividades de ensino-
aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas 
para a formação no âmbito do SUS. Compor equipe técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e 
ambiental), atuando conforme legislações vigentes, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 
de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de 
competência ao Município e Leis do Sistema Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde e de 
interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário.
Zelar pelo cumprimento das legislações sanitárias. Realizar procedimentos administrativos referentes 
às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. Participar da análise 
de projetos de edificações, dentro de sua competência. Orientar o público sobre saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Exame clínico do paciente, diagnóstico e planejamento. 
2. Prevenção e tratamento das doenças cárie e periodontal.
3. Procedimentos preventivos, de intervenção precoce e tratamento de baixa complexidade da doença cárie 
e suas consequências clínicas.
4. Restaurações minimamente invasivas.
5. Etiopatogenia das pulpo e parendodontopatias.
6. Reações progressivas do complexo dentinopulpar e periápice.
7. Restaurações diretas, proteção do complexo dentinopulpar e adesão às estruturas de esmalte e dentina.
8. Planejamento clínico integrado em Odontopediatria: procedimentos preventivos, restauradores, 
endodônticos e abordagem do trauma dental.
9. Urgências em Odontologia: controle de hemorragias, tratamento de abscessos, pericoronarites, alveolites 
e traumatismos dentais.
10. Uso de fluoretos em Odontologia.
11. Promoção e educação em Saúde Bucal.

Bibliografia
1. ANDREASEN, J. O.; ANDREASEN, F. M. Traumatismo dentário: soluções clínicas. São Paulo: 
Panamericana, 1991.
2. ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. (Eds.). Epidemiologia da saúde bucal. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.
3. BARATIERI, L. N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Ed. Santos, 
2010.
4. BERK, H. Como salvar um dente: tratando os dentes vitalizados e desvitalizados baseado em evidências, 
sustentado por pesquisa. São Paulo: Ed. Santos, 2011.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB 
Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília, 2012. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf. Acesso 
em: 23 mar. 2018.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília, 2004. 
Disponível   em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_
saude_bucal.pdf. Acesso em: 23 mar. 2018.
7. BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2013.
CORRÊA, M. S. N. P. Sucesso no atendimento odontopediátrico: aspectos psicológicos. São Paulo: Ed. 
Santos, 2002.
8. FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Santos, 2013.
9. GREENBERG, M. S.; GLICK, M. Medicina oral de Burket. 10. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2008.
GUEDES-PINTO, A. C. et al. Odontopediatria. São Paulo: Ed. Santos, 2005.
10. HARGREAVES, K. M.; COHEN, S. Caminhos da polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MONDELLI, J. et al. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Ed. Santos, 2010.
11. PEREIRA, A. C. (Org.). Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo a saúde. Porto 
Alegre: Artmed, 2003.
12. PEREIRA, J. C. et al. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
13. PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. 4. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2000.
14. PITTS, N. Cárie dentária: diagnóstico e monitoramento. São Paulo: Artes Médicas, 2012.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
 
II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
 5. BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf



11DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.     paraplegia 
2.    paraparesia 
3.     monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 07/2018
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 – FONOAUDIÓLOGO, 
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: 
Lídia Cristina da Silva Teles, Andréa Cintra Lopes, Aida Maria Marasco, Oeni Custódio Marins, 
Bruno Prado Guedes de Azevedo e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Walquiria Colla de 
Abreu Bastos e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
509/2018, 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.
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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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
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 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Fonoaudiologia 

e Registro 
no Conselho 
Regional de 

Fonoaudiologia 
(CREFONO 2)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30 horas / 
semanais R$ 80,00

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$ 410,00) – 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 Fonoaudiologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CREFONO 2, 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 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (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 – 
FONOAUDIÓLOGO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, 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: a) 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.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
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 – 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 
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das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, 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 05 (cinco) de maio de 2018.
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 VI – 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 VII – 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 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho 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 22 (vinte e dois) de junho 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. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6. 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. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – 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 
VI 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:



14 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO 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 24 (vinte e quatro) de junho 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) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 509/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração 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/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;

r) 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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário 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.
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.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) 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. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
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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, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho 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 – 
FONOAUDIÓLOGO, 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 Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 

www.bauru.sp.gov.br. 
15. 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. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
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Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. 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.
7. 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 VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 509/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO
Atender pacientes individualmente e/ou em grupo. Exercer atividades técnico científicas, de ensino, 
administrativas e desenvolver pesquisas e programas que visem a promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde, nas diversas áreas de atuação da fonoaudiologia. Exercer atividades de Vigilância em Saúde. Realizar 
o acolhimento de usuários dos serviços de saúde do SUS, no local de lotação ao qual pertencer. Realizar 
anamnese de acordo com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer, bem como com 
os critérios fonoaudiológicos da área e/ou especificidade de atuação. Promover a saúde, prevenir, avaliar, 
diagnosticar, orientar, tratar (habilitar e reabilitar) e aperfeiçoar aspectos fonoaudiológicos da função 
auditiva periférica e/ou central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da 
articulação, da fala e dos sistemas mio funcional, orofacial, cervical e de deglutição do indivíduo, de acordo 
com a população atendida e/ou com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer 
e/ou área de atuação. Analisar exames realizados por outros profissionais, quando pertinentes à área da 
Fonoaudiologia. Elaborar projeto terapêutico singular (PTS), assim como redefinir condutas terapêuticas, 
quando necessário ao completo restabelecimento e/ou melhora da saúde do paciente e/ou grupo, dentro das 
especificidades da Fonoaudiologia. Prescrever e aplicar atividades terapêuticas fonoaudiológicas. Solicitar 
e preparar ambiente, materiais e equipamentos para a realização das atividades e exames fonoaudiológicos. 
Facilitar e estimular a adesão ao tratamento, bem como a participação e colaboração do paciente no 
processo de habilitação e reabilitação. Desenvolver formas alternativas de comunicação que contribuam 
para a inclusão social do indivíduo. Trabalhar com a comunicação expressiva do paciente. Trabalhar o 
processo de escuta da comunicação. Estabelecer alta, realizar encaminhamentos e solicitar avaliações a 
outros profissionais e/ou serviços, quando julgar necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. 
Realizar visitas domiciliares e/ou hospitalares, quando necessário. Executar análise de postos de trabalho ou 
do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando intervenções fonoaudiológicas 
necessárias. Prestar informações e elaborar relatórios sobre procedimentos e condutas fonoaudiológicas, 
para pacientes, familiares, profissionais e outros órgãos. Realizar orientação e capacitação aos cuidadores e 
familiares para continuidade da atenção domiciliar. Promover a saúde e orientar sobre os riscos de doenças 
e alterações fonoaudiólogicas, relacionados ao uso do tabaco e substâncias psicoativas (SPA).  Prestar 
serviços em atenção domiciliar e ambulatorial para reabilitação de pacientes com deficiência permanente e 
transitória. Realizar pesquisas, identificando aspectos a serem trabalhados e delimitando a população alvo. 
Elaborar projetos, executar e implementar programas na área de atuação. Avaliar e divulgar os resultados de 
pesquisas e programas realizados. Elaborar e realizar palestras que visem promover a saúde da população em 
aspectos relacionados à fonoaudiologia. Elaborar e realizar palestras que visem promover a fonoaudiologia. 
Realizar atividades extramuro. Participar da formação do grupo multidisciplinar. Participar de reuniões 
de equipe e discussão de casos clínicos com equipe multiprofissional. Supervisionar estagiários de sua 
área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial a outros profissionais e 
equipes para o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de reuniões, comissões técnicas, conselhos 
e entidades de classe. Realizar capacitações, treinamentos e atividades educativas. Pesquisar novos 
materiais e métodos para uso na atividade profissional. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.  Realizar 
programas de educação em saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental, dentro 
de sua competência visando à melhoria da saúde da população.  Participar de ações intersetoriais. Prestar 
assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Realizar intervenção nos processos e 
ambientes de trabalho. Promover o fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde. Realizar 
notificações dos agravos relacionados ao trabalho no SINAN, bem como outros registros de informação 
para a identificação e análise de dados de tais agravos. Realizar pesquisas de base epidemiológica, para 
identificação de situações e/ou determinados grupos de risco à saúde.  Analisar as situações de risco à saúde 
da população. Realizar intervenção preventiva nas diversas áreas da fonoaudiologia. Pesquisar e identificar 
atividades produtivas da população. Realizar ações de capacitação e matriciamento da rede SUS. Fazer 
uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.
    

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Bioética em Fonoaudiologia
2. Biossegurança em Fonoaudiologia
3. Políticas de Saúde no Brasil e Fonoaudiologia
4. Atuação em equipe multiprofissional e em diferentes níveis de atenção junto ao SUS
5. Fonoaudiologia Relacionada ao Trabalho
6. Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da audição em diferentes ciclos da vida
7. Avaliação e Reabilitação do equilíbirio
8. Habilitação e (re)habitação para o deficiente auditivo em diferentes ciclos da vida
9. Anomalias crânio-faciais: aspectos da audição e comunicação
10. Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da comunicação
11. Diagnóstico e o tratamento dos distúrbios miofuncionais orofaciais 

12. Planejamento e intervenção terapêutica nos distúrbios de leitura e escrita
13. Diagnóstico diferencial e metas terapêuticas na intervenção fonoaudiológicas nas alterações de 
linguagem oral infantil
14. Avaliação, diagnóstico e planejamento terapêutico em adultos e idosos com distúrbios da comunicação
15. Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonoaudiológica para as alterações de fala, linguagem 
e aprendizagem.
16. Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonaoudiológica para as alterações da linguagem do 
adultos lesionado cerebral; afasias; demências; apraxia e disartria. Aconselhamento familiar.
17. distúrbios neurológicos associados às síndromes afásicas e ao traumatismo cranioencefálico; abordagens 
terapêuticas, aconselhamento familiar. 
18.  Avaliação, diagnóstico e reabilitação fonoaudiológica dos distúrbios da voz - Abordagens terapêuticas 
em reabilitação vocal - bem estar vocal - treinamento vocal - planejamento terapêutico.
19. Avaliações, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico dos distúrbios miofuncionais orofaciais: 
respiração oronasal/oral, disfunção mastigatória, deglutição atípica, disfunção velofaríngea.
20. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico das disfagias orofaríngeas.

Bibliografia
1. FRIZZO ACF, SCHARLACH RC, ANASTASIO ART. (Org.). Tratado de Audiologia. 2ªed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
2. MARCHESAN I e col. Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1a Ed. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2014 KATZ, J. (ed). 
3. BEVILACQUA MC, MORET ALM, organizadoras. Deficiência auditiva: conversando com familiares e 
profissionais de saúde. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2005. 
4. ACOSTAVM et al. Avaliação da Linguagem: teoria e prática do processo de avaliação do comportamento 
lingüístico-infantil. São Paulo: Santos Editora, 2003.
5. ZORZI, JL; HAGE, SRV Protocolo de Observação Comportamental: avaliação de linguagem e aspectos 
cognitivos infantis. São José dos Campos (SP): pulso editorial, 2004. 
6. MOOJEN SMP. A escrita ortográfica na escola e na clínica. São Paulo: Casa do psicólogo, 2009.
7. CAPOVILLA, A. G. S. Avaliação e intervenção em habilidades metafonológicas e de leitura e escrita. 
Memnon, 2003. 2 ed.
8. BEHLAU M (org.) Voz: O livro do especialista. Vol 1. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. Behlau M (org.) 
Voz: O livro do especialista. Vol.2. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. BEHLAU, MS.; PONTES, PAL. - 
Higiene vocal: cuidando da voz. 4ª ed. Rio de Janiero, Revinter, 2009.
9. BEHLAU M (org.) Voz: O livro do especialista. Vol 1. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 
10. BEHLAU M (org.) Voz: O livro do especialista. Vol.2. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 
11. BEHLAU, MS.; PONTES, PAL. - Higiene vocal: cuidando da voz. 4ª ed. Rio de Janiero, Revinter, 
2009.
12. CARRARA-De ANGELIS E, FURIA CLB, COSTA M, CASTRO LP (orgs.). Tópicos em Deglutição e 
Disfagia. Rio de Janeiro, Medsi, 2003. 
13. FILHO EDM, GOMES GF, FURKIM AM. Manual de cuidados do paciente com Disfagia. São Paulo, 
Lovise, 2000. 
14. JACOBI JS, LEVY DS, SILVA LMC. Disfagia: avaliação e tratamento. Rio de Janeiro, Revinter, 2003.
15. FERNANDES FDM, MENDES BCA, NAVAS ALPGP (org.). Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: 
Roca, 2009. MARCHESAN, IQ; SILVA, HJ; 
16. BERRETIN-FELIX, G (org). Terapia Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial. São José dos 
Campos, Pulso, 2012. 
17. RAHAL A, MOTTA AR, FERNANDES CG, CUNHA DA, MIGLIORUCCI RR, BERRETIN-FELIX 
G. (Org.). Manual de Motricidade Orofacial. 1ed. São José dos Campos-SP: Pulso Editorial, 2014

Links sugeridos 
1. American Academy of Audiology. Disponível em: www.audiology.org
2. American Speech-Languagem-Hearing Association. 
Disponível em:  www.asha.org 
3. http://www.who.int/pbd/deafness/en/ 
4. Academia Brasileira de Audiologia. 
Disponível em: www.audiologiabrasil.org.br 
5. Ministério da Saúde – Saúde Auditiva.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/area.cfm?id_area=848
http://www.saudeauditivabrasil.org.br 

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
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7. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
8. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
 
II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
6. BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 
p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº. 154, de 24 de Janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família – NASF.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html                                     

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Título I – Dos Princípios Fundamentais - Artigo 1º ao 8º.
Título III - Da Organização do Estado – Artigos 29, 30 e 37 ao 41.
Título  VIII - Da Ordem Social  – Artigos 196 ao 200.
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
2. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru - Artigo 1º ao 5º e 13.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf 
3. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – Artigo 1º ao 11; 22 ao 27.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
4. Lei Orgânica Municipal – Artigos 1º ao 4º; 39 ao 41; 56 e 57; 62 ao 89, 177 ao 187.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf 
6. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
7. Lei nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 
Disponível em Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/
lei5949.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf 

9. Código de Ética da Fonoaudiologia
Disponível em http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/codigo-de-etica/ 
10. Lei n.º 6.965, de 09 de dezembro de 1981 - Regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6965.htm 

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
16. monoparesia 
17. tetraplegia  
18. tetraparesia 
19. triplegia 
20. triparesia 
21. hemiplegia 
22. hemiparesia 
23. ostomia 
24. amputação ou ausência de membro 
25. paralisia cerebral 
26. nanismo 
27. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
7. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
8. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
9. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
10. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
11. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
9. comunicação 
10. cuidado pessoal 
11. habilidades sociais 
12. utilização dos recursos da comunidade 
13. saúde e segurança 
14. habilidades acadêmicas 
15. lazer 
16. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 
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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 2018.

__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)

(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO, 
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: 
Liliane de Oliveira Dantas, Solange Gallan Vila, Helena Aparecida Gica Arantes, Donizete do Carmo 
dos Santos e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Walquiria Colla de Abreu 
Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 510/2018, 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 1ª Fase – Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018..
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 
MÉDICO 

VETERINÁRIO

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Medicina 

Veterinária 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
Veterinária 
(CRMV).

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

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$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária, devidamente registrado pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, 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. 
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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 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, 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:        a) 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.
                         b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, 
efetuado pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
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 – 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, 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 05 (cinco) de maio de 2018.
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 VI – 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 VII – 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 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho 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 22 (vinte e dois) de junho 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. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
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da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidade, 
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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde –   MÉDICO 

VETERINÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO 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 24 (vinte e quatro) de junho 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) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 510/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração 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/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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r) 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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário 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.
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.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) 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. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, 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 Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
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www.bauru.sp.gov.br. 
15. 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. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. 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.
6. 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.
7. 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 VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 510/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
Realizar ações voltadas à saúde coletiva/vigilância em Saúde. Praticar clínica médica. Compor equipe 
técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental), atuando conforme legislações vigentes, 
emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de 
outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de competência ao Município e Leis do Sistema 
Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde, de interesse à saúde e atividades relacionadas a 
produtos de interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário e ambiental. Realizar procedimentos 
administrativos referentes às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. 
Participar da análise de projetos de edificações dentro de sua competência. Orientar o público sobre 
saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental. Trabalhar em plantões de apreensão 
de animais junto ao CCZ. Desenvolver pesquisas em vigilância em saúde. Coordenar e participar de 
campanhas de vacinação antirrábica animal. Realizar programas de educação em saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência visando à melhoria da saúde da 
população. Supervisionar estagiários de sua área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. 
Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de 
Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde 
Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Examinar clinicamente os animais. Realizar atendimentos 
e/ou orientações relativas às zoonoses. Realizar atendimentos emergenciais, quando necessário. Aplicar 
vacinas, quando necessário. Solicitar exame e coletar material biológico de animais (sangue, cérebro, fezes 
e urina) e encaminhá-los para diagnóstico. Analisar dados dos exames laboratoriais. Avaliar e acompanhar 
o estado de saúde dos animais em tratamento e/ou alojados no serviço. Prescrever medicação. Orientar os 
funcionários para execução e/ou adequação de atividades a serem implementadas nos ambientes de trabalho. 
Realizar cirurgias em animais. Realizar eutanásia e necropsia, quando necessário. Treinar e supervisionar 
a equipe de trabalho na realização de procedimentos e/ou atividades sob sua responsabilidade técnica. 
Provisionar e solicitar materiais, produtos e medicamentos de uso veterinário. Implementar atividades de 
ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de 
práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Doenças de notificação compulsória
2. Imunologia
  2.1. Imunidade aos agentes etiológicos (bactérias, fungos, vírus e parasitas)
  2.2. Imunidade Inada e adquirida
  2.3. Uso das Vacinas
3. Zoonoses: raiva, brucelose, mormo, leptospirose, tuberculose, encefalite espongiforme bovina, 
toxoplasmose, leishmaniose, teníase-cisticercose (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais 
clínicos, diagnóstico laboratorial, controle e profilaxia).
4. Doenças infecciosas e parasitárias: febre aftosa, botulismo, tétano, anemia infecciosa equina, tristeza 
parasitária, mastite (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico laboratorial, 
controle e profilaxia).
5. Sistema Único de Saúde: Definição, princípios e diretrizes. Vigilância Sanitária, conceitos e competências 
sobre os serviços e produtos com interesse para a saúde.
6. Epidemiologia:
  6.1. Tipos de investigação epidemiológicas
  6.2. Determinantes de doenças
  6.3. Padrões de ocorrência de doenças
  6.4. Teste diagnósticos: interpretação e avaliação de testes sorológicos
  6.5. Controle e erradicação das doenças
  6.6. Vigilância epidemiológica e sanitária.
7. Intoxicação alimentar em pequenos e grande animais
8. Microbiologia
  8.1. Classificação e identificação dos microorganismos. 
  8.2. Controle dos microorganismos
  8.3. Antimicrobianos: características dos principais grupos, mecanismo de ação e indicação.
9. Infecção da Ferida cirúrgica
10. Técnicas de Exame clínico
11. O exame clínico
12. Análises clínicas: interpretação de hemograma, bioquímica clínica, urinálise e técnicas de exame de 
fezes, 
13. Ciência dos alimentos. 
  13.1. Processos tecnológicos e controle de qualidade dos alimentos. 
 13.2. Controle higiênicosanitário e características gerais dos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos alimentos e produtos de origem animal. 
  13.3. Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal: legislação vigente.
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Programa
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  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
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  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem
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 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
28. monoparesia 
29. tetraplegia  
30. tetraparesia 
31. triplegia 
32. triparesia 
33. hemiplegia 
34. hemiparesia 
35. ostomia 
36. amputação ou ausência de membro 
37. paralisia cerebral 
38. nanismo 
39. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
12. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
13. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
14. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
15. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
16. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
17. comunicação 
18. cuidado pessoal 
19. habilidades sociais 
20. utilização dos recursos da comunidade 
21. saúde e segurança 
22. habilidades acadêmicas 
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23. lazer 
24. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA, 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: 
Darcisio Hortelan Antonio, Natalia Maluf Pires, Antonio Luiz Caldas Junior, Audrey do Nascimento 
Sabbatini, Antonio Carlos Batista Martinez e sob a coordenação de Giedre Cristina Bispo Sanchez, 
Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 511/2018, 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 22 (vinte e dois) de maio 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 Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

01

Conclusão 
Ensino Médio 

e do Curso 
Técnico em 

Imobilização 
Ortopédica e 
Inscrição na 
ASTEGO 

R$ 1.658,16 R$ 410,00 36h/
semanais R$ 35,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – 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 nº 4214/97, 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 e do Curso Técnico em Imobilização Ortopédica, devidamente registrado pelo 
órgão competente - MEC e Registro na Associação Brasileira dos Técnicos em Imobilizações Ortopédicas - 
ASTEGO, 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 
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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 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (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 Saúde – TÉCNICO 
DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, 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: a) 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.
                         b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, 
efetuado pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
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 – 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, 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 05 (cinco) de maio de 2018.
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 VI – 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 VII – 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 
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foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho 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 22 (vinte e dois) de junho 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. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – 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 
VI 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 IX – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho 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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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 
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laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (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. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. 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.
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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. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. 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.
6. 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.
7. 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 VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 511/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
 Instruir o paciente sobre procedimentos. Executar imobilização. Organizar o local de realização dos 
procedimentos. Verificar o tipo de imobilização e a área a ser imobilizada, com base na prescrição médica. 
Receber pedido de exames e/ou prontuário do paciente. Atender paciente. Esclarecer o paciente sobre 
possíveis dúvidas referentes ao procedimento. Orientar procedimento para obter a colaboração do paciente. 
Verificar condições físicas do paciente e auxiliá-lo, se necessário. Prestar atendimento ao paciente, realizando 
as atividades, segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. Confeccionar a 
imobilização. Retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas 
metálicas/digitais (imobilizações para os dedos); Preparar e executar trações cutâneas. Auxiliar o médico 
ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Organizar a sala de 
imobilizações. Preparar o paciente, o procedimento e realizar procedimentos adicionais, caso necessário. 
Preparar a sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia, 
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicar-se oralmente e por escrito, com 
os pacientes e demais profissionais de saúde. Atender sala de emergência, junto com o Médico Ortopedista. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Primeiros Socorros em fraturas.
2. Anatomia Humana.
3. Organização no processo do trabalho.
4. Aparelhos gessados, órteses e próteses ortopédicas.
5. Técnicas de imobilização.
6. Trações.
7. Fraturas, contusões, luxações.
8.  Noções técnicas em ortopedia.
9.  Ética profissional.
10. Segurança do paciente e saúde do trabalhador: aspectos de biossegurança, uso correto de equipamentos 
de proteção individual e coletiva, manuseio e descarte de resíduos sólidos, material perfuro-cortante, 
materiais biológicos, medicamentos e notificação de incidentes.
11. Norma Regulamentadora n° 32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.
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SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
7. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
8. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
 
II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
5. BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem.
10. Pontuação.

LEGISLAÇÃO  
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
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3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
40. monoparesia 
41. tetraplegia  
42. tetraparesia 
43. triplegia 
44. triparesia 
45. hemiplegia 
46. hemiparesia 
47. ostomia 
48. amputação ou ausência de membro 
49. paralisia cerebral 
50. nanismo 
51. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
17. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
18. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
19. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
20. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
21. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
25. comunicação 
26. cuidado pessoal 
27. habilidades sociais 
28. utilização dos recursos da comunidade 
29. saúde e segurança 
30. habilidades acadêmicas 
31. lazer 
32. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
19/07/2018 Previsão de Classificação Final
31/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2018
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 – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, 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: 
Cristina Maria da Paz Quaggio, Heloisa Ferrari Lombardi, Livia Carolina Baenas Barizon, Carla 
Cabogrosso Fialho e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Sandra Marquezi 
Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 512/2018, 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 
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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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
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 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Terapia 

Ocupacional e  Registro 
no Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional(CREFITO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30horas / 
semanais R$ 80,00

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$ 410,00) – 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 Terapia Ocupacional, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e 
Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, 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 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (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 – 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, 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:        a) 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.
                        b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer 
procedimento, efetuado pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
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 – 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 
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das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, 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 05 (cinco) de maio de 2018.
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 VI – 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 VII – 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 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho 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 22 (vinte e dois) de junho 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. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
    
CAPÍTULO VIII – 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 
VI 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde –   

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 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 24 (vinte e quatro) de junho 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) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 512/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração 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/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;

p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) 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 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, o local e horário para realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário 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.
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.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) 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. 



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho 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 – 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, 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 Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. 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. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
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4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. 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.
6. 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.
7. 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 VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 512/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Atender os pacientes individualmente e/ou em grupos. Realizar anamnese (levantar histórico médico, 
ocupacional, socioeconômico, familiar do paciente, etc). Avaliar queixa e/ou problemática do paciente. 
Realizar avaliações e testes referentes à área da Terapia Ocupacional (avaliação do desempenho ocupacional; 
avaliação dos componentes de desempenho ocupacional; avaliação para prescrição de recursos e dispositivos 
terapêuticos; avaliação ergonômica; entre outras). Realizar diagnóstico específico e auxiliar no diagnóstico 
médico. Traçar plano terapêutico, eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos 
e executar o plano terapêutico. Redefinir os objetivos e reformular o plano terapêutico, quando necessário. 
Prescrever e aplicar atividades terapêuticas ocupacionais facilitadoras. Prescrever, confeccionar, ajustar e 
treinar o uso de órteses e outros dispositivos. Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente 
no processo de habilitação e reabilitação. Realizar encaminhamentos, quando necessário. Executar análise 
de posto de trabalho ou do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando 
intervenções, quando necessário (disposição dos móveis, mudanças de funções e ferramentas de trabalho, 
adaptações, etc). Realizar visitas e o acompanhamento no domicílio e/ou hospitalares dos usuários assistidos, 
quando necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. Desenvolver junto ao paciente estratégias 
de ocupações. Incentivar e realizar encaminhamentos dos pacientes para o mercado de trabalho. Orientar 
pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos. Dar alta, quando necessário, e ficar disponível para 
eventuais necessidades. Realizar acolhimento de usuários de serviços de saúde do SUS no local de lotação 
ao qual pertencer.Exercer atividades técnico científicas e desenvolver pesquisas e programas visando à 
promoção e prevenção à saúde.Realizar levantamentos epidemiológicos, identificando os aspectos a serem 
trabalhados e delimitando a população alvo. Planejar e executar os programas, participando da formação 
do grupo multidisciplinar. Avaliar e divulgar os resultados do programa. Participar de reuniões de equipe 
e discussão de casos clínicos com equipe multidisciplinar. Buscar parcerias extra-muro. Supervisionar 
estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial para 
o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de comissões técnicas, conselhos e entidades de classe. 
Realizar capacitações e atividades educativas. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, de acordo 
com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Participar 
de ações intersetoriais. Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço.Vigilância em 
saúde. Realizar identificação das atividades produtivas da população. Realizar análise da situação de riscos 
à saúde. Intervir nos processos e ambientes de trabalho. Fortalecer e articular as ações de vigilância em 
saúde. Notificar os agravos relacionados ao trabalho no Sinan e emissão de relatórios, quando necessário. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.
 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Atividades humanas e terapia ocupacional
2. Terapia ocupacional em saúde mental: tendências principais e desafios contemporâneos 
3. Terapia ocupacional e os processos socioeducacionais
4. Terapia Ocupacional- princípios e perspectivas em reabilitação física
5. Atividade humana- recursos terapêuticos
6. Modelo de processo de terapia ocupacional
7. Práticas integrativas 
8. Reabilitação psicossocial 
9. Desempenho ocupacional
10. Modalidades e Ocupações terapêuticas 
11. Atividades de vida diária
12. Tecnologia assistiva
13. Terapia ocupacional na saúde e trabalho- Aspectos psicodinâmicos do trabalho
14. Terapia ocupacional na prática social
15. Terapia ocupacional no trabalho territorial e Comunitário

Bibliografia
1. CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia ocupacional: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.
2. BENETTON, J. Trilhas associativas: ampliando recursos na prática da terapia Ocupacional. 2 ed. São 
Paulo: Centro de Estudos de Terapia Ocupacional: Diagrama e Texto, 1999.
3. PEDRETTI, L. W.; EARLY, M. B. Terapia ocupacional: capacidades práticas para as disfunções físicas. 
5. ed. São Paulo: Roca, 2005.
4. TROMBLY, C. A.; RADOMSKI, M. V. Terapia ocupacional para disfunções físicas. 5 ed. São Paulo: 
Santos, 2005

5. NEISTADT, M. E.; CREPEAU, E. B. (Ed.). Willard e Spackman terapia ocupacional. 9. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2002.
6. DE CARLO, M. M. R. do P; LUZO, M. C. de M. (Orgs.). Terapia ocupacional: reabilitação física e 
contextos hospitalares. São Paulo, SP: Roca, 2004
7. HAGEDORN, R. Fundamentos para a prática em terapia ocupacional. Tradução e revisão cientifica: 
Vagner Raso. 3. ed. São Paulo, SP: Roca, 2003
8. SUMSION, T. (Ed.) Prática baseada no cliente na terapia ocupacional: guia para implementação. São 
Paulo, SP: Roca, 2003.
9. WILLARD, H. S.; SPACKMAN, C.. Terapia ocupacional. 11. ed.  Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 
Koogan, 2011.
10. GRIEVE, J. I.; GNANASEKARAN, L. Neuropsicologia para terapeutas ocupacionais: cognição no 
desempenho ocupacional. Tradução: Silvia Spada. 3. ed. São Paulo, SP: Santos, 2010
11. LIMA, E. A. Arte, clínica e loucura: território em mutação. São Paulo: Summus, 2009.
12. PITTA, A. (Org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2001
13. FREITAS, P. P. Reabilitação da mão. São Paulo: Atheneu, 2006
14.  DE CARLO, M.M.R.P; BARTALOTTI. Terapia ocupacional- Fundamentos e perspectivas. São 
Paulo: Plexus, 2001
15. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção Básica. 
Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS : atitude de ampliação de acesso / 
Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : 
Ministério da saúde, 2015.96 p. : il.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
 5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
 
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
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  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. 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.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
52. monoparesia 
53. tetraplegia  
54. tetraparesia 
55. triplegia 
56. triparesia 
57. hemiplegia 
58. hemiparesia 
59. ostomia 
60. amputação ou ausência de membro 
61. paralisia cerebral 
62. nanismo 
63. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
22. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
23. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
24. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .

25. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
26. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
33. comunicação 
34. cuidado pessoal 
35. habilidades sociais 
36. utilização dos recursos da comunidade 
37. saúde e segurança 
38. habilidades acadêmicas 
39. lazer 
40. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04,  02 e  03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO



36 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2952, do(a) Sr(a) ) DÉBORA 
CAROLAINE DA SILVA ALVES, portador(a) do RG 40.150.840-7, classificado(a) em 24º lugar no 
Processo Seletivo (Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de 
“CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2953, do(a) Sr(a) ELISANGELA 
CRISTINA PRATES, portador(a) do RG 48.976.228-1, classificado(a) em 25º lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em 
virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2955, do(a) Sr(a) LARISSA MARGATO 
RINALDI, portador(a) do RG 45.981.766-8, classificado(a) em 29°   lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 24° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a), FERNANDO TRASSI, portador(a) do RG 28.367.339-4, classificado(a) em 26°  
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 
edital nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 
– CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo 
não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 25° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), VICTORIA BOLANDINI LIMA, portador(a) do RG 40.707.720-0, classificado(a) em 
30°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, edital 
nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 29° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), BARBARA TAVARES DOMINGOS, portador(a) do RG 54.586.777-0, classificado(a) em 
31°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, edital 
nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “AS IMPLICAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AOS CONDUTORES DE 
VEÍCULOS OFICIAIS” (TURMA 1).

Ementa: Breves considerações quanto à conduta funcional de condutores de veículos oficiais, em relação a 
acidentes e infrações de trânsito, nos termos da legislação municipal aplicável à matéria. 
Objetivo: proporcionar ao servidor o conhecimento básico da legislação que norteia a Administração 
Pública quanto aos acidentes e infrações de trânsito e seu dever em aplicá-las no desempenho de sua 
atividade funcional diária.

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 de: Motorista, Motorista de Pesados e Articulados, Tratorista e Operador de Máquinas 
enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 11/04/2018 – 08h30min
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
ADOLFO FERACIN JUNIOR
2º Corregedor Administrativo da Prefeitura Municipal de Bauru.
Formação em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro -
FUNDINOP
Atuação nas áreas cível, administrativa e previdenciária.

Inscrições: das 11h00 do dia 22/03/2018 às 17h00 do dia 10/04/2018, 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 A DISTÂNCIA: “QUE REI SOU EU?” – Módulo II

A Escola de Gestão Pública oferece uma ferramenta para o servidor buscar o seu aperfeiçoamento, são os 
cursos EAD (Educação a Distância).
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e obedecendo a política de uso da internet, os cursos 

à distância contribuirão para a qualificação profissional e pessoal dos servidores públicos municipais, 
propiciando a obtenção de novos conhecimentos.
Vale ressaltar que os cursos à distância sempre contarão com encontros presenciais.
Para que você usufrua dessa ferramenta, é indispensável que as normas ditadas pela política de uso da 
internet sejam obedecidas, assim sendo conheça-as, acessando o material disponibilizado na intranet 
(http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos/manuais/Intranet/Intranet;Politica_Uso_Prefeitura_Bauru.pdf), e 
que possua um endereço de e-mail pessoal.
Para outras informações, gentileza, contatar a Escola de Gestão Pública, pelo telefone (14) 3235-1043 ou 
pelo e-mail escoladegoverno@bauru.sp.gov.br

Curso: “Que Rei Sou Eu?” – Mod. II
Profª Esp. Yara Moraes Rapini Zalaf
Período: 17/04/2018 a 26/06/2018
Modalidade: Semi Presencial – Carga Horária: 60 h
Ementa: modulação e quantificação dos estados emocionais e sua correlação com as atitudes cotidianas; 
modelação dos estados de humor e seus pensamentos geradores na superação do EU por meio do 
autoconhecimento. 

ETAPA DATA MODALIDADE CONTEÚDO C a r g a 
Horária

Abertura
ETAPA 01

17/04/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial

Apresentação do curso e dos cursistas
Aula 01 
Conteúdo: Patologização da Tristeza, 
Entendendo a depressão, insatisfação 
crônica com a vida

3 h

18/04/18
 A 
07/05/18

ATIVIDADES 
AVA

Aula 02
Conteúdo: Campos psíquicos, níveis 
da casa mental, campos energéticos

9h

ETAPA 02

08/05/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial

Aula 03
Conteúdo: Distimia – definição, 
identificação e tratamento

3h

09/05/18
A 
21/05/18

ATIVIDADES 
AVA

Aula 04
Conteúdo:Transtornos de Humor, 
ansiedade e personalidade

8h

ETAPA 03

22/05/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial

Aula 05
Conteúdo: Processos de busca 
do autoconhecimento, Poder do 
pensamento, Psicoadaptação.

3h

23/05/18
 A
 04/06/2018

ATIVIDADES 
AVA

Aula 06
Conteúdo: Ansiedade e vida moderna 8h

ETAPA 04

05/06/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial

Aula 07 
Conteúdo: Stress e Trabalho 3h

06/06/18
 A 
18/06/18

ATIVIDADES 
AVA

Aula 08
Conteúdo: Depressão X Sociedade 
Moderna 8h

ETAPA 05

19/06/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial

Aula 09
Conteúdo: Convivência 3h

20/06/18
 A 
25/06/18

ATIVIDADES 
AVA

Aula 10
Conteúdo: Eu e o mundo 9h

Encerramento 26/06/2018
8H

E n c o n t r o 
Presencial Partilha com atividade avaliativa

3h
 
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.  

Carga horária: 60 horas (42h à distância e 18h presenciais) Modalidade Semi presencial (atividades pela 
plataforma AVA – E-front e aulas presenciais quinzenais)
Vagas: 50

Local: Os encontros presenciais serão realizados nos dias 17/04/18, 08/05/2018, 22/05/2018, 05/06/2018, 
19/06/2018 e 26/06/2018 das 8h às 11h, no Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio 
Vargas, 20-105 – 3º andar. Somente no dia 19/06/2018 será realizado no Auditório do Gabinete do Prefeito, 
Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.

Tutora e Conteudista: Dir. Esp. Yara Moraes Rapini Zalaf – (D.E.F. EMEF José Francisco Jr. - Zé do 
Skinão / SE/ PMB) Formada em Letras (Port/Inglês), Pedagoga com especialização em Gestão Escolar, Pós 
Graduada em Educação Inclusiva e Psicopedagogia Clínica e Institucional, Palestrante na área de educação 
emocional.

Inscrições: das 17h do dia 22/03/2018 às 12h do dia 12/04/2018, 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.

2º FÓRUM DE INFORMÁTICA NA PMB 
“DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA: FUNCIONAMENTO, VANTAGENS, LEGALIDADE E 

INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS”

Ementa: Será apresentado do Sistema de Documentos Eletrônicos desenvolvido na PMB, funcionamento, 
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parametrização, vantagens e resultados. Será demonstrado também a integração com o Sistema de Prestação 
de Contas de Adiantamento e com o Aviso de Ausência.

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: 17/04/2018 – 09h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes: 
Marcelo Climaites Fernandes 
Mestre em Ciência da Computação. Possui 22 anos de experiência na área de informática. Lecionou 14 anos 
em instituições de Ensino superior. Servidor público municipal desde 2013.
Gustavo Alexandre Senger Moura 
Mestre em Ciência da Computação. Possui 28 anos de experiência na área de informática e 20 anos na área 
de ensino. Implantou e coordenou por 8 anos o Posto de Atendimento Avançado da Prefeitura Municipal de 
Bauru no Poupatempo. Servidor Público Municipal desde 2005.

Inscrições: das 16h00 do dia 01/03/2018 às 17h00 do dia 16/04/2018, 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.

7º FÓRUM DE DEBATES SOBRE COMPRAS E LICITAÇÕES – “UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
BEC”

Ementa: Utilização do sistema BEC – consulta catálogo de materiais e serviços: pesquisa de preço e 
descritivo/especificação de materiais e serviços; consulta CADTERC: termo de referência de serviços tais 
como vigilância, alimentação, lavagem de roupa hospitalar, entre outros; CAUFESP: consulta a todos os 
fornecedores cadastrados na BEC por categoria de produto”.
 
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 Administração, Técnico de Administração, Comprador, Técnico Orçamentário 
e Procurador Jurídico enquadrados na Lei 5975/10. 

Data e horário: 25/04/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.

Palestrantes: 
David José Françoso
Especialista em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014). Graduado em 
Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992). Graduado em 
Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Certificado em CPA-10 
pela ANBIMA (2015). Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru (1982). 
Secretário Municipal da Administração (2017). Professor Especialista do Instituto Educacional do Estado 
de São Paulo - IESP (2013). Professor Especialista do Instituto de Ensino Superior de Bauru Ltda. - IESB 
(2015). Membro do Comitê de Investimentos da FUNPREV (2015). Autor dos livros “e-Bauru: Na rota 
para se tornar uma cidade digital” (2011) e “Gestão da tecnologia da Informação: teoria e prática” (2016).
Erika Maria Beckmann Fournier
Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito Processual Civil pelo Damásio 
Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação e Contrato - Vianna, 
IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação em Obras Públicas, ZENITE. 
Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara
Formada pela Instituição Toledo de Ensino – ITE/Bauru.
Pós graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo.
Procuradora do Município de Bauru desde 1999.
Diretora da Procuradoria do Contencioso.

Inscrições: das 09h do dia 09/04/2018 às 17h do dia 24/04/2018, através do site www.bauru.sp.gov.br

•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

“PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO.”
Ementa: 
1° dia: Avaliação Individual (anamnese- consulta médica). 
2ª a 5ª reunião: encontros semanais consecutivos - em cada reunião será desenvolvido um tema relacionado 
ao abandono do tabaco,  como: Por que você fuma; Como viver os Primeiros dias sem o cigarro; Obstáculos 
para permanecer sem cigarros...
6ª e 7ª reunião: encontros quinzenais - fase de manutenção e prevenção de recaídas.
8ª reunião: após 30 dias do último encontro - reforço e encerramento.
Será disponibilizado tratamento medicamentoso,  mediante a avaliação individual seguindo o protocolo de 
tratamento do tabagismo do Ministério da Saúde. 

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário:
26/04; 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 07/06; 21/06 e 26/07 (quinta-feira) das 14h às 16h.
 Carga horária: 16 horas
Vagas: 30

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Profissionais: 
SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA
MÉDICA CLINICA (com especialização em Homeopatia e Nutrologia), com experiência em tratamento de  
tabagismo há 24 anos e capacitação no CRATOD (Centro de Referência no tratamento do Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas) há 5 anos Coordenadora do tratamento de tabagismo no SOPC (Serviço de Orientação e 
Prevenção do Câncer) há 7 anos e Coordenadora Municipal do tratamento do tabagismo há 6 anos.

MARIANA CAMILOTTI NARDO
NUTRICIONISTA trabalha em UBS e no SOPC- fez capacitação no CRATOD há 4 anos, e participa da 
equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 4 anos.

WELLINGTON PASTROLIN 
PSICÓLOGO com pós- graduação em Psicologia Organizacional, trabalha no PROMAI e SOPC. Participa 
da equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 3 anos. 

Inscrições: das 11h do dia 21/02/2018 às 12h do dia 26/04/2018, 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.

COMUNICADO
A Escola de Gestão Pública pesquisou outras formas de aperfeiçoamento para você, servidor! Segue abaixo 
alguns links de cursos gratuitos on-line de diversas áreas.
Entretanto, não há possibilidade de análise prévia quanto ao aproveitamento para fins de progressão de 
carreira, nem garantia se estes cursos oferecem certificados.
Invista em seu aprimoramento pessoal e profissional!
Participe e envie seus comentários e/ou sugestões para escoladegoverno@bauru.sp.gov.br 
1. Cursos Unesp: https://unespaberta.ead.unesp.br/
2.http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27768/editora-unesp-lanca-dezoito-e-books-para-download-
gratuito/
3. Cursos Bradesco: https://www.ev.org.br
4.  Cursos Saberes: 
https://www12.senado.leg.br/institucional/escola-de-governo/cursos-on-line
5. Cursos Tim Tec: https://cursos.timtec.com.br/courses
6. Cursos FGV: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
7. Cursos Veduca: https://veduca.org/courses
8. Cursos Sest Senat: https://ead.sestsenat.org.br/cursos-disponiveis
9. Cursos Online EDUCA: http://www.cursosonlineeduca.com.br/
10. Curso Legislação Trabalhista: https://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/senai/unidade/30200/fatec-
senai-roberto-mange-/curso/11461/legislacao-trabalhista-
11. Curso de Inglês gratuito (MEC):
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/idiomas-sem-fronteiras/7475-my-
english-online 
12. Portal da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UNIBB): https://www.unibb.com.br/saiba-mais#/
cursos-abertos
13. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP): http://www.enap.gov.br/web/pt-br
14. Programa Nacional de Capacitação das Cidades (Capacidades): http://www.capacidades.gov.br/
15. Senai: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-distancia/cursos-gratuitos/
16. Fundação Bradesco: http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx
17. Sebrae: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
18. Centro Paula Souza: http://mooc.cps.sp.gov.br/ead/ 
19. USP: https://pt.coursera.org/usp
20. ESPM: http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos
21. Uníntese: http://www.unintese.com/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 03/04/2018, portaria nº 554/2018, exonera, a pedido, a servidora MILENA 
LIMA MARQUES GASPAROTO, RG nº 43.908.370-9, matrícula nº 32.230, do cargo efetivo de Agente 
de Serviços na Escola – Auxiliar de Creche, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-
doc nº 21.851/2018.

A partir 10/04/2018, portaria nº 555/2018, exonera, a pedido, a servidora JULIANA PRUDENTE 
DE MELO, RG nº 41.325.032-5, matrícula nº 30.460, do cargo efetivo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – Assistente Social, da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme 
protocolo/e-doc nº 16.022/2018.

A partir 09/04/2018, portaria nº 557/2018, exonera, MARIA AMELIA THEODORO, RG nº 36.927.795-
8, matrícula nº 33.689, do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Esportes, da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, conforme protocolo/e-doc nº 22.935/2018.

A partir 09/04/2018, portaria nº 558/2018, exonera, NAYARA ANDRADE DOS SANTOS, RG nº 
30.924.748-2, matrícula nº 33.631, do cargo em comissão de Secretária de Secretaria, da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, conforme protocolo/e-doc nº 22.935/2018.

LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 10/04/2018, portaria nº 556/2018, concede licença sem 
vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, ao servidor JERONIMO LINO RAMOS GODEGUEZI, 
portador do RG nº 28.109.633-8, matrícula nº 32.902, cargo efetivo Assistente em Gestão Administrativa 
e Serviços – Atendente, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme protocolo/e-doc nº 
13.269/2018.
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Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
PROCESSO Nº 11646/2017

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO ARTESÃS DE BAURU 
PARA PARTICIPAREM DE FEIRAS DE ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA, A SEREM 
REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2018 A JUNHO DE 2019 PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA - SEDECON.
O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente à seleção de ARTESÃOS para participação nas próximas edições da  FEIRA DAS 
MULHERES ARTESÃS E ECONOMIA CRIATIVA DE BAURU. 
Os interessados deverão se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda, a partir das 8 horas do dia 16 de Abril de 2018, até as 17 h (dezessete) horas do dia 18 de Maio de 
2018.
As edições das Feiras serão realizadas no Parque Vitória Régia em datas a serem definidas.
I – DO OBJETO: 
1.1 - O presente edital visa à seleção de integrantes para realização da FEIRA DAS MULHERES ARTESÃS 
E ECONOMIA CRIATIVA DE BAURU que tem por objetivos:

I – Despertar o empreendedorismo nos artesãos de Bauru; 
II – Gerar trabalho e renda, contribuindo para a inclusão social, o combate à pobreza e a promoção da 
cidadania dando empoderamento às mulheres locais;
III – Mostrar os trabalhos executados pelos artesãos locais; 
IV – Promover a geração de fluxo turístico, inserindo o município no mapa das grandes feiras de artesanato 
do interior do Estado.
1.2 - Embora voltada especialmente às mulheres, com o fito de fomentar o empreendedorismo feminino, é 
permitida a participação de homens artesãos.
1.3 - Serão selecionadas 100 (Cem) artesãs (os) ao todo, sendo 50 trabalhos artesanais e 50 trabalhos de 
economia criativa
1.4 - O artigo 1º da Lei Federal nº 13.180 de 22 de Outubro de 2015 define quem é artesã/artesão no Brasil:
“ Art. 1º Artesão é toda pessoa física que desempenha suas atividades profissionais de forma individual, 
associada ou cooperativada.
 Parágrafo único. A profissão de artesão presume o exercício de atividade predominantemente manual, 
que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos, desde que visem a assegurar 
qualidade, segurança e, quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto.
Art. 2º ARTESÃO - É o trabalhador que de forma individual exerce um ofício manual, transformando 
a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Tem o domínio técnico sobre materiais, 
ferramentas e processos de produção artesanal na sua especialidade, criando ou produzindo trabalhos 
que tenham dimensão cultural, utilizando técnica predominantemente manual, podendo contar com o 
auxílio de equipamentos, desde que não sejam automáticos ou duplicadores de peças. 
§1º Não é ARTESÃO aquele que: I - Trabalha de forma industrial, com o predomínio da máquina e da 
divisão do trabalho, do trabalho assalariado e da produção em série industrial; II - Somente realiza um 
trabalho manual, sem transformação da matéria-prima e fundamentalmente sem desenho próprio, sem 
qualidade na produção e no acabamento; III - Realiza somente uma parte do processo da produção, 
desconhecendo o restante. 
Art. 3º MESTRE ARTESÃO - Indivíduo que se notabilizou em seu ofício, legitimado pela comunidade 
que representa e/ou reconhecido pela academia, destacando-se através do repasse de conhecimentos 
fundamentais da sua atividade para novas gerações. 
Art. 4º ARTESANATO - Artesanato compreende toda a produção resultante da transformação de 
matérias-primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de 
uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor simbólico e 
identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de máquinas, 
ferramentas, artefatos e utensílios.
§ 1º Não é ARTESANATO: I - Trabalho realizado a partir de simples montagem, com peças 
industrializadase/ou produzidas por outras pessoas; II - Lapidação de pedras preciosas; III - Fabricação 
de sabonetes, perfumarias e sais de banho, com exceção daqueles produzidos com essências extraídas 
de folhas, flores, raízes, frutos e flora nacional. IV - Habilidades aprendidas através de revistas, livros, 
programas de TV, dentre outros, sem identidade cultural. § 2º No Artesanato, mesmo que as obras 
sejam criadas com instrumentos e máquinas, a destreza manual do homem é que dará ao objeto uma 
característica própria e criativa, refletindo a personalidade do artesão e a relação deste, com o contexto 
sociocultural do qual emerge.”
1.5 - Será considerado Economia Criativa: as atividades nas quais resultam em indivíduos exercitando 
a sua imaginação e explorando seu valor econômico em processos que envolvam criação, produção e 
distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como 
principais recursos produtivos.
De forma clara, é todo tipo de negócio gerado a 
partir da criatividade, que, como o próprio nome diz, 
é o pilar da economia criativa. 

II – REQUISITOS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO:
2.1 - Serão admitidos a participar da presente seleção, mulheres artesãs e homens artesãos, cooperativados 
ou não, residentes em Bauru;

2.2 – Possuir tenda ou barraca própria;
2.3 - Para participar da seleção, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Protocolo da inscrição ( em anexo) ;
b) Apresentação de documento oficial com foto (cópia simples);
c) 1 exemplar de seu trabalho artesanal que será encaminhado à banca julgadora;
d) comprovante de residência em Bauru (cópia simples);
e) comprovante de inscrição na Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades) ou 
certificado de Micro Empreendedor Individual (MEI).

III – DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 16/04/2018 à 18/05/2018, das 08 h às 17 h, de segunda a 
sexta-feira, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, sito à Rua Virgílio 
Malta, 17-06, Vila Mesquita, nesta cidade de Bauru/SP 

IV - DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
4.1 - Os candidatos que atenderem todas as exigências contidas neste edital e devidamente inscritas, terão 
seus trabalhos avaliados por uma Comissão de Seleção de Notório Saber em Artesanato, formada por 03 
(três) membros da Secretaria Municipal da Cultura para este fim, conveniados da Sutaco (Subsecretaria do 
Trabalho Artesanal nas Comunidades)
4.2 - A avaliação, no caso de artesanato, se dará por meio dos seguintes critérios:
A) Porcentagem Artesanal – 
A.1) Totalmente feito à mão;
A.2) Predominantemente feito à mão;
A.3) Feito com instrumentos manuais;
A.4) Feito com máquinas simples;
B) Estética 
B.1) Qualificação do Trabalho;
B.2) Acabamento;
B.3) trabalho artesanal;
B.4) trabalho manual;
B.5) Trabalho acabado à mão.
C) Originalidade
D) Tipicidade
4.3 – A avaliação, no caso de Economia Criativa, se dará por meio dos seguintes critérios:
A) Estética
A.1) Qualificação do Trabalho;
A.2) Acabamento;
A.3) Originalidade.

V – DA  DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 
A lista com os nomes dos aprovados será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e em listas 
que serão afixadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, no prazo máximo de 7 
(sete) dias úteis após a realização do processo de seleção.

VI – RECURSO
6.1 - Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru, dirigido a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda que deverá ser devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo deste Edital.
6.2 - Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, 
bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar acompanhado 
da respectiva procuração. 
6.3 - O candidato é responsável, sob as penas da lei, pela comunicação, a qualquer tempo, de fato ou evento 
posterior à entrega dos documentos que venha a alterar sua situação à capacidade técnica, artística e de 
regularidade junto aos pré- requisitos deste edital.
6.4 - A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não selecionar qualquer dos candidatos, caso não se 
verifique o atendimento por nenhum dos critérios de Seleção. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - 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.

VIII – ANEXOS. 
8.1 - É peça integrante do presente edital o anexo I (FICHA DE INSCRIÇÃO).

Bauru, 05 de março de 2018.
Aline Prado Fogolin

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO
•Nome do Candidato:      
•Data de nascimento:
•RG:                                                   • CPF:                            
•Endereço:                                                                                  
•Bairro:                                                                                    •CEP:                                 
•Telefone :                                                   • Celular:                              
• E-mail:                            
•Tipo de Artesanato:                               
•Responsável Legal (Se menor): 
•Data de nascimento:
•RG:                                                   • CPF:
•Endereço:                                                                                  
•Bairro:                                                                                    •CEP:                                 
•Telefone :                                                   • Celular:                              
• E-mail:
                                        _________________________________
                                                                 Assinatura
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Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

LEI Nº 5999/2010

Apresentamos abaixo os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade 
– PQPE, referentes ao Lote 41, que foram analisados e deferidos:
MATRICULA AP DE PROTOCOLO LOTE OBS

16369 26/02/2018 12.522/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
16380 14/03/2018 17.273/2018 41 art 21 inc III letra B da Lei nº 5999/2010
20916 13/03/2018 17.230/2018 41 art 21 inc III letra A da Lei nº 5999/2010
24190 27/02/2018 13.124/2018 41 art 21 inc III letra A da Lei nº 5999/2010
24348 20/02/2018 11.274/2018 41 art 21 inc III letra B da Lei nº 5999/2010
24651 23/02/2018 12.418/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
27485 23/01/2018 5.076/2018 41 art 21 inc III letra B da Lei nº 5999/2010
27854 06/02/2018 8.347/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
28671 16/02/2018 10.714/2018 41 art 21 inc III letra B da Lei nº 5999/2010
28672 05/02/2018 7.857/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
28772 24/01/2018 5.136/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
28971 16/02/2018 10.669/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
28977 24/01/2018 5.129/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
29017 20/02/2018 11.273/2018 41 art 21 inc III letra B da Lei nº 5999/2010
29019 28/02/2018 13.476/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
29021 09/03/2018 16.397/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 21, INC III, LETRA C
29963 19/02/2018 10.954/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 20 C/C ART 09º
30241 06/03/2018 15.183/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 20.
30260 12/03/2018 16.620/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 20.
32016 08/02/2018 9.194/2018 41 ART 20 C/C ART 9º DA LEI Nº 5999/2010.
32185 20/02/2018 11.321/2018 41 LEI Nº 5999/2010 - ART 20.
32226 20/02/2018 11.295/2018 41 art 2O C/C ART 9º   Lei nº 5999/2010

Apresentamos abaixo os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade – 
PQPE, referentes ao 41º lote, que foram indeferidos, para conhecimento dos interessados. Lembramos que 
o prazo para recurso é de 15 dias a partir da data da publicação:

MATRICULA DECISÃO PROTOCOLO LOTE MOTIVAÇÃO

20613 INDEFERIDO 7.754/2018 41 ART 20 LEI Nº 5999/2010 - NÃO TEM O 
TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO.

25089 INDEFERIDO 8.323/2018 41 ART 20 LEI Nº 5999/2010 - NÃO TEM O 
TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO.

27485 INDEFERIDO 6.538/2018 41
JÁ APRESENTOU OUTRO DOCUMENTO 
DE IDENTICO TEOR ANTERIORMENTE. 

(PROT 5076/2018)

28668 INDEFERIDO 3.027/2018 41 NÃO É CORRELATO   -  NOS TERMOS DO 
ART 9º C/C ART 20 DA LEI Nº 5999/2010

28956 INDEFERIDO 8.543/2018 41 JÁ APRESENTOU O CERTIFICADO EM 
PROMOÇÃO ANTERIOR.

29095 INDEFERIDO 15.580/2018 41 ART 20 LEI Nº 5999/2010 - NÃO TEM O 
TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO.

25609 INDEFERIDO 12.938/2018 42 ART 32 LEI Nº 5999/2010 - REAPRESENTOU 
TITULO APRESENTADO P/ ACESSO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Escolar da EMEI Profª Maria Elizabet Camillo de Pádua convoca pais ou 
responsáveis legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes 
deste Conselho para o biênio 2018-2020. Todo o processo será realizado nas dependências da Unidade 
Escolar, sito à Rua Mário Colonhesi nº 1-35, N. Vanuire. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 16 
e 17 de abril de 2018, das 7h:30 às 11h:00 e das 13h:00 às 16h:30m. A divulgação das chapas acontecerá 
no dia 18 de abril de 2018. A eleição será no dia 27 de abril de 2018 no período de aula. A apuração e 
divulgação do resultado serão realizadas após o pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 04 de maio de 
2018 às 16h:00.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Escolar da EMEI  Jayme Bichusky convoca pais ou responsáveis legais, 
professores e funcionários para se inscreverem até 13 de Abril de 2018, para o cargo de Conselheiro 
Escolar. As inscrições poderão ser realizadas na escola, sito á Rua Joaquim Felipe de Mello, 2-33, Jardim 
Godoy .A eleição dos candidatos ao  biênio 2018-2020 acontecerá no dia 25 de  abril de 2018, no período 
de aula. A apuração e divulgação do resultado serão realizadas após o pleito. A posse dos eleitos será no dia 
27 de Maio de 2018, ás 16 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEF “PROFª CLAUDETE DA SILVA VECCHI”, convoca os associados da APM a 
comparecerem à Assembleia Geral extraordinária para reratificação da Assembleia realizado no dia 27 de 
fevereiro de 2018, a fim de eleger mais um membro para o Conselho Fiscal, além de excluir e substituir um 
membro do Conselho Deliberativo. A primeira chamada será no dia 17 de abril de 2018, às 17h30 em sua 

sede, sito a Rua Roque Urias Baptista, 04-20, Parque Viaduto. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 17h45, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEII ETELVINA DE ARAÚJO ALMEIDA convoca os pais ou 
responsáveis legais, professores e funcionários para a condução do processo eleitoral do Conselho Escolar, 
para o biênio 2018/2020. Todo o processo será realizado nas dependências da unidade escolar no corrente 
ano. As inscrições serão feitas nos dias 19 e 20 de abril de 2018, no período da manhã das 08 horas às 11 
horas, e à tarde das 13h00min às 16 horas e 30 minutos. A divulgação das chapas será nos dias 26 e 27 
de abril de 2018. A eleição será realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2018, das 07h30min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h30min. A apuração e divulgação serão realizadas imediatamente após o pleito. A 
posse ocorrerá no dia 07 de maio de 2018 ás 16 horas. A documentação referente ao processo eleitoral será 
entregue na S.E. dia 11 de maio de 2018.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
1766/2018 - Vesúvio Empreendimentos Agropecuários Ltda; 38.441/2016 Roberto Fragnan; 6.619/2016 – 
MKS Serviços e Participações Ltda; 41.434/2017 Heliete da Silva Machado; 47.651/2017 Antonio Joaquim 
da Silva; 52.325/2017 Irma de Freitas; 54.083/2017 Richard Alberto Serrano; 52.983/2017 Domingos 
Soares da Silva; 48.183/2017 Edson de Aguiar; 78.401/15 Igreja Evangélica Fonte das Águas Vivas; 
78.421/15 igreja Evangélica Fonte das Águas Vivas; 51.366/17 Elisangela Regina Bucuvic; 22.249/17 
Luiz Carlos Ferreira; 9.472/14 Sueli aparecida Francisco de Albuquerque; 600/2018 Agostinho Hermes 
Serrador; 65.395/2017 Eros Blattner Junior;

PROCESSO INDEFERIDOS
36.859/2013 – MNV Participações Ltda – Epp; 36.858/2013 – EFV Participações Ltda – Epp; 53.385/2017 
Josana de Souza Jesus da Silva; 39.161/2017 Maria José Cavalcante Teixeira; 39.439/2017 Esvaldir Dela 
Coleta; 37.968/2012 Franceschi Administração e Participações Ltda; 12.279/2014 Nogueira Whyte Gestora 
de Bens Ltda; 9.741/2018 CPA Central Paulista Distrib Aço; 24.715/15 Mariane Perin da silva;

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
6412/2018 – Daniella Lucarelli Rocha; 28.135/2017 Emerson Luiz Cardia de Campos; 

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 13/2018

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.

02/04/2018 AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA R$         171.756,13 
02/04/2018 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL R$             4.924,03 
02/04/2018 PNATE ENSINO MÉDIO R$             1.583,57 
02/04/2018 ISS SIMPLES R$             6.162,95 
03/04/2018 IPI R$           13.368,44 
03/04/2018 PROG CONS AGUAS BACIA DO BATALHA R$             5.500,40 
04/04/2018 FUNDEB R$     1.070.119,53 
04/04/2018          BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$         153.000,00 
05/04/2018          BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           46.500,00 
05/04/2018 ISS SIMPLES R$         120.226,08 
05/04/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$         738.736,00 

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

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.
Proc. 32466/17 – Jaqueline Maria Frutuoso Quaggio;
Proc. 46056/17 – Marcia de Medeiros;
Proc. 25228/16 – Luciano Rodrigo da Silva;
Proc.   3419/17 – Cassia Regina Cassiano Gadin;
Proc. 60614/16 – Eduardo Monteiro Segura;
Proc. 21100/17 – Kleber Rodrigues da Silva;
Proc. 64099/16 – Celia Regina Moreira;
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Proc. 27049/17 – Edmilson Rodrigues de Oliveira;
Proc. 67272/14 – Luzia de Fatima Moreira Magalhães;
Proc. 5611/13 – Rosimeire Martins Silva dos Santos;
Proc. 55647/16 - Alzira Dos Santos Ernandes
Proc. 49009/16 - Rodrigo Takisava Rebua;
Proc. 27730/16 - Marlene Morais Dos Santos Norato;
Proc. 30710/16 - Priscila Atanazio Garcia;
Proc. 35496/16 - Bruno Tadeu Alves Batista;
Proc. 42119/16 - Jonas Tavares De Assis;
Proc. 60250/15 - Luiz Carlos Modolo;
Proc. 71630/15 -  Márcia Maria Alves Martins;
Proc. 08824/16 - Luiz Fábio Barbosa Paulino da Silva;
Proc. 35158/17 - Fátima Aparecida de Oliveira;
Proc. 51689/17 - Sebastião Garcia Leal;
Proc. 56780/17 - Alexssander de Jesus Freitas;
Proc. 59140/17 - Sergo Candido da Silva;
Proc. 62643/17 - Rislene Postigo;
Proc. 62918/17 - José Roberto Jeronimo;
Proc. 63284/17 - Andrea Carla Ruiz Lima EPP;
Proc.   1826/17 - Paula Magnoler Guedes de Azevedo;
Proc. 13950/17 - Gilmar Gonçalves de Oliveira;
Proc. 63239/15 - Renato Rodrigues dos Santos;
Proc. 68991/13 - Eclair Bernadete Souza Gomes;
Proc. 32420/17 - Daniel Fernando Seixas Pinto;
Proc. 33689/16 - Márcia Maria Pereira Sardinha;
Proc. 43920/17 - Graziele Ramires Fábio;
Proc. 39023/16 - Sebastião Carlos Pereira Felix;
Proc. 50030/15 - Francisco Ferreira Sampaio;
Proc. 66522/13 - Adilson Levorato Prado;
Proc. 58903/16 - Maria Aparecida Doce;
Proc. 39005/16 - José Carlos Marques;
Proc. 49850/15 - Renato Fogolin Carvalho;
Proc. 71916/15 - Valdemar Silvério;
Proc. 38504/16 - Silvana Ribeiro Graciano;
Proc. 01994/17 - Renato Rodrigues de Andrade;
Proc. 57487/17 - Nivaldo Queiroga Silva;
Proc. 61369/17 - Neusa Pereira Dias Abilio;
Proc. 62970/17 - Thailise Ribeiro da Silva Mello;
Proc. 47477/17 - Sebastião Aparecido Garcia Leal;
Proc. 33059/16 - Nilva Aparecida de Castro;
Proc. 00939/16 - Robson Rogger de Souza Mattos;
Proc. 65602/16 - Maria Aparecida da Silva;
Proc. 56667/16 - Claudia Regina Souza Pinholato;
Proc. 45740/15 - Andre Pereira Francisco;
Proc. 25403/16 - Sheila Cristina da Silva;
Proc. 22409/17 - Girsele Sampaio;
Proc. 24149/16 - Renato Utida Papassoni;
Proc. 29117/17 - Maristela Marques;
Proc. 38386/17 - Rute Pereira da Silva;
Proc. 43894/17 - Wellington Carlos da Silva;
Proc. 51581/17 - Josiane Ferreira Mendes Cavalheiro;
Proc. 54593/12 - Jose Guilherme Pignoli;
Proc. 22606/17 – Loudes Gonçalves do Nascimento Rodrigues;
Proc. 23871/17 – João Roberto Montanari;
Proc. 37572/17 – Amélia Bezerra da Silva;
Proc. 18855/14 – Celso Tomas de Lima;
Proc. 66686/17 – Natanael Gracindo Alves.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.
Proc. 646259/15 – Alzira Camargo.

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

DIRETORA: CÉLIA PEREIRA DE GODOY SILVA

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

Proc. 77383/15 - Domivil Manoel Firmino dos Santos;
Proc. 41885/17 - Almeida e Bagali Ltda;
Proc. 06871/16 - Jose Madureira;
Proc. 67193/16 - Jair Jose Marangoni;
Proc.   1129/17 - Zilda Maria Pereira da Silva;
Proc. 46776/17 – J.P. S Rosalem Informática ME;
Proc. 42010/17 – Yngrid Caroline Nunes Abilio.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
   
Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
7690/2017  ACER ALIMENTOS  3396  R$         4.005,50 
49966/2016  ALFALAGOS LTDA 179875  R$       27.389,25 
67155/2015  AMERICA CLEAN COM PRODUTOS DE LIMPEZA  208  R$         1.294,00 
50894/2017  AMIN ANTONIO FILHO PADARIA  6503  R$         1.020,00 
24905/2017  ANIBAL MANUEL C. MONTEIRO LOURENÇO  58  R$         3.955,85 
29894/2013  ARISP 282553  R$            255,42 
34462/2017  ASSAD ALI SAMMOUR  9329  R$            102,00 
11239/2017  BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS 450722  R$            350,00 
11239/2017  BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS 449749  R$            700,00 
11239/2017  BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS 449910  R$         3.068,00 
4544/2014  CECAM 3496 - 3497  R$       13.392,49 
15216/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES 43526  R$         1.028,70 
67534/2016  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES 44054  R$         1.548,80 
15216/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES 44056  R$            972,00 
15216/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES 43528  R$            216,20 
11248/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES  43646  R$         1.227,20 
11248/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES  43692  R$         7.222,80 
53816/2017  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES  44057  R$            241,76 
67534/2016  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES  44055  R$         1.267,20 
 53416/2016  CM HOSPITALAR S.A  1636369  R$       21.600,00 
16905/2018  COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  19  R$     184.100,90 
16905/2018  COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA  23  R$       85.783,75 
27922/2015  COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS  1115  R$            323,50 
56828/2017  CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS  485  R$         2.840,00 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 241  R$       13.902,84 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 251  R$       25.497,00 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 252  R$       15.014,90 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 253  R$       23.300,13 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 254  R$       11.199,51 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 264  R$       32.126,22 
21421/2017  CONFECÇÕES CELY LTDA 265  R$       36.149,08 
22803/2017  CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS  20423  R$            650,00 
2617/2017  CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS 20051  R$            220,00 
37980/2016  CONSISTE ELEVADORES SERVICOS 20427  R$            830,00 
67534/2016  CRISTALIA PROD QUIMICOS  FARMACEUTICOS  1943571  R$       15.983,85 
15216/2017  CRISTALIA PROD QUIMICOS  FARMACEUTICOS  1945279  R$            253,50 
15216/2017  CRISTALIA PROD QUIMICOS  FARMACEUTICOS  1918608  R$            990,00 
15216/2017  CRISTALIA PROD QUIMICOS  FARMACEUTICOS  921457  R$       10.921,40 
67247/2017  DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS  113216  R$            188,50 
68349/2016  DENTAL PRIME - PROD ODONT MEDICOS HOSP 6173  R$         2.885,04 
40322/2016  DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 4957  R$         1.800,00 
40322/2016  DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 4953  R$            900,00 
40322/2016  DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 4954  R$         1.800,00 
63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA E COM ALIMENTOS 5602  R$       27.580,00 
15216/2017  DROGAFONTE LTDA 245691  R$       58.331,75 
54094/2016  DUBAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 250  R$            110,00 
53816/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 872652  R$       31.808,00 
24106/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 866642  R$       25.564,00 
15216/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 862474  R$       18.000,00 
15216/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 867349  R$       90.000,00 
11248/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 865357  R$       15.863,81 
15216/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 866892  R$       17.622,82 
15216/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 860850  R$         2.676,00 
67534/2016  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 869049  R$            353,09 
24106/2017  DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP 862491  R$         1.732,08 
67247/2017  E.C. DOS SANTOS COMERCIAL 8420  R$         2.501,96 
67247/2017  E.C. DOS SANTOS COMERCIAL  8419  R$              22,47 
29012/2017  EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA 3787  R$       73.443,40 
23154/2017  ESTRATTI VEGETALI FARMACIA MANIPULACAO  5746  R$         2.678,04 
23154/2017  EXATA EVOLUTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA  946  R$         9.204,00 
23154/2017  EXATA EVOLUTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA  947  R$         6.903,00 
23154/2017  EXATA EVOLUTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA  948  R$         2.301,00 
 44672/2015  EXATA EVOLUTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA  942  R$         8.237,75 
7287/2017  EXPRESSO DE PRATA LTDA 21197-21292  R$       31.685,56 
7287/2017  EXPRESSO DE PRATA LTDA 21328  R$         2.533,95 
50453/2017  FABIANO ARANDA AMADO FLAMINIO 147  R$         4.750,00 
54205/2017  FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS  61342  R$       18.393,60 
47310/2017  FIRST MEDICAL SERVICE 2688  R$       11.992,80 
30270/2015  FONEMASTER TELEINFORMATICA 7518  R$         1.333,00 
4264/2016  FONESAT TELEINFORMATICA LTDA EPP 1285  R$       13.994,40 
4264/2016  FONESAT TELEINFORMATICA LTDA EPP 1271  R$       13.994,00 
2080/2017  FREDERICO JULIAN BRUSCKI ME 216  R$         3.115,00 
67534/2016  FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 895973  R$       92.265,48 
31764/2015  FUNDACAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL 6430  R$       15.909,30 
31764/2015  FUNDACAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL 6428  R$         5.225,23 
31764/2015  FUNDACAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL 6429  R$       24.203,29 
39633/2013  GAMA COM MAQ FERRAGENS FERRAMENTAS 1349  R$         3.250,00 
53816/2017  GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA  269112  R$       62.563,20 
54205/2017  GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA  267448  R$         4.276,80 
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33177/2014  GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS 3012  R$            272,37 
54205/2017  GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 5061  R$       18.105,36 
3546/2016  H. P. CALADO ME 1062  R$         2.500,00 
66211/2017  HUMANA ALIMENTAR DIST MEDI PRODS NUTRICI 38471  R$         6.600,00 
53416/2016  HUMANA ALIMENTAR DIST MEDI PRODS NUTRICI 38636  R$         7.734,96 
15772/2016  INDUSTRIA COM PRODS DE LIMPEZA MACATUBA  13203  R$         1.087,50 
50899/2016  MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS  1846  R$              93,37 
17868/2015  MECANOGRAFICA & LASER LTDA 127866  R$         8.520,00 
68469/2017  MEDIMPORT COM PRODUTOS HOSPITALARES 18933  4324,80, 
50679/2016  MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACAO 21409  R$     272.119,00 
68469/2017  MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 64918  R$            230,00 
54205/2017  MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 64833  R$         3.611,08 
59631/2016  MP ASSIST TEC EQUIP ODONTO MED HOSP 498  R$       28.276,88 
59631/2016  MP ASSIST TEC EQUIP ODONTO MED HOSP 184  R$            992,32 
 45847/2017  NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 492101  R$         4.032,00 
 70808/2017  NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491068  R$            213,84 
 70808/2017  NEWCARE COM MATERIAIS CIRURG HOSPITA 1299  R$         3.726,76 
28790/2017  NUTRI HOUSE ALIMENTOS  9004  R$         8.670,00 
 55185/2016  NUTRI HOUSE ALIMENTOS  9005  R$       33.186,24 
 63216/2016  NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338772  R$            285,00 
9263/2014  ODONTOBAU - EQUIPAM ODONTOLOGICOS 1601  R$         2.638,51 
9263/2014  ODONTOBAU - EQUIPAM ODONTOLOGICOS 1618  R$         4.165,73 
9263/2014  ODONTOBAU - EQUIPAM ODONTOLOGICOS 1632  R$         3.593,99 
30583/2014  OSWALDO BRAMBILLA TRANP COLETIVO LTDA 2938  R$     899.962,80 
30583/2014  OSWALDO BRAMBILLA TRANP COLETIVO LTDA 2939  R$     580.841,58 
6084/2014  RADIONET LTDA 535  R$         5.136,00 

 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1484  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1485  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1486  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1487  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1488  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1489  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1490  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1491  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1492  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1493  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1494  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1495  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1496  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1497  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1498  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1499  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1500  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1501  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1502  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1507  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1508  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1509  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1510  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1511  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1512  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1513  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1514  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1515  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1516  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1517  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1518  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1519  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1520  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1521  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1522  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1523  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1524  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1598  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1608  R$            910,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1609  R$         1.300,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1628  R$            975,00 
 46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 1599  R$            975,00 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4317  R$         1.064,31 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4102  R$         1.215,50 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4314  R$         1.303,95 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4099  R$         1.305,15 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4316  R$            999,52 
 34279/2016  SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS  4101  R$         1.092,30 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2387  R$         3.738,42 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2388  R$         3.738,42 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2382  R$       57.671,60 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2384  R$       33.653,76 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2385  R$       33.653,76 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2386  R$       33.653,76 
 46681/2014  SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA 2383  R$       40.844,72 
 39689/2017  STYLO FORROS DIVISÓRIAS VOTUPORANGA  875  R$         4.643,32 
 39689/2017  STYLO FORROS DIVISÓRIAS VOTUPORANGA  24  R$         2.500,00 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22681  R$         1.312,98 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22698  R$         1.312,98 

 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22734  R$         1.312,98 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22744  R$         1.312,98 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22746  R$            947,25 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22904  R$         1.312,98 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22899  R$         1.312,98 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 23079  R$         1.263,00 
 44782/2017  SUPERCON CONCRETO LTDA 22967  R$         1.263,00 
 58303/2017  TERESA GAGLIARDI HARA 1465  R$         4.650,00 
 58301/2017  TERESA GAGLIARDI HARA 1466  R$       21.650,00 
22057/2013  TRANSURB  2976  R$         7.137,00 
 46181/2014  TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP COLETIVO 94-146  R$            344,04 
 46181/2014  TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP COLETIVO 94-145  R$       17.428,92 
 46181/2014  TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP COLETIVO 94-144  R$            794,22 
 46181/2014  TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP COLETIVO 100189  R$       54.900,00 
 46181/2014  TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP COLETIVO 100190  R$       54.900,00 
 67534/2016  UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL  250795  R$         6.384,00 
 39966/2017  VIRGINIA PIERAMI DE FARIA - ME 102  R$         1.040,00 
24106/2017  VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS  11475  R$       39.432,00 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário

EXTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.851/15 – PROCESSO Nº  69.227/14 – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o valor do objeto do contrato, com fulcro nos 
documentos de fls. 1.390/1.391 e cálculos de fls. 1400/1401 do processo administrativo, em razão da 
concessão de reajuste previsto na cláusula segunda, item 2.9 do contrato original. Por via de consequência, 
acrescem ao valor do contrato a importância de R$ 62.797,74. (sessenta e dois mil, setecentos e noventa 
e sete reais e setenta e quatro centavos), passando o valor total de R$ 13.479.156,77 (treze milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) para R$ 
13.541.954,52 (treze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos), razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: 
“O valor do presente contrato será de R$ 13.541.954,52 (treze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).” - ASSINATURA: 20/03/18.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em consonância com as atribuições que lhes confere 
o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em 
geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do 
condomínio multifamiliar vertical Parque Borella/Balvano (Área Hidrasa), localizado na Rua Bernardino 
de Campos quarteirão 35 lado ímpar, Parque Viaduto, Município de Bauru/SP, composto de dezesseis 
blocos de cinco andares, totalizando 320 unidades habitacionais. Ocorrerá no dia 18 de abril de 2018, das 
18:30h às 21:30h, na Sede da Igreja Evangélica Gerando Adoradores, sito a Rua Bernardino de Campos 
36-76, Parque Viaduto, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará 
disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru, Av. Nuno de Assis, 14-60, através 
do processo de aprovação 3991/2018 e 3984/2018, no horário das 08:00 às 12:00 e no site https://bit.
ly/2pOqCHU, do dia 29 de março de 2018 ao dia 19 de abril de 2018.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO 05/18 –NOTIFICAMOS,  ATRAVÉS DESTE, O(A) EMPRESA AED.X – 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NOS TERMOS DA LEI 2371/82 ART 17° E LEI 
1929/75 ART 462°, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO 
DESTA NOTIFICAÇÃO, APRESENTE O PROJETO APROVADO, NO IMÓVEL DA ALAMEDA 
DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLLA, 11-40, VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA, COM 
IDENTIFICAÇÃO PMB 3/0395/031.

NOTIFICAÇÃO 2313/17 –NOTIFICAMOS,  ATRAVÉS DESTE, O(A) SENHOR(A) ANTÔNIO 
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IZZO FILHO, NOS TERMOS DA LEI 2371/82 ART 17° E LEI 1929/75 ART 462°, PARA QUE NO 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTA NOTIFICAÇÃO, APRESENTE 
O PROJETO APROVADO, NO IMÓVEL DA RUA CASTRO ALVES, 06-61, VILA SOUTO, COM 
IDENTIFICAÇÃO PMB 1/0004/016.

COMUNICADO – OF Nº 164/17
Referente processo 16207/2015, informamos à senhora Suzete Egnea, residente à Rua Julião Fernandes San 
Romão, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado 
pela Divisão de Fiscalização e verificado que o imóvel possui projeto aprovado, sob nº 55586/2010 e 
alvará de construção. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, porém, sendo o motivo da denúncia 
constatado que trata-se de situação da qual não temos uma legislação específica, caso não haja um 
entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações poderão ser requeridos através do Poder 
Judiciário (Justiça Comum).  

COMUNICADO
Referente processo 57673/17, informamos ao senhor Antenor Amaro Silva Junior, residente à Rua Azarias 
Leite, 16-26, Altos da Cidade, que foi feita vistoria no local, mas não foi constatado nenhuma alteração no 
endereço informado.

COMUNICADO
Referente processo 47267/15, informamos ao senhor Marco Antônio Cinegaglia, residente à Rua Lauro 
Trentin, 1-25, Vila Aviação, que em vistoria feita no local, foi constatado que o passeio está construído e 
de acordo.            

COMUNICADO
Referente processo 52877/17, informamos ao senhor Evaldo Pereira da Silva, residente à Rua Valdevino 
Sobreira, 1-122, Pousada II, que em vistoria feita no local, foi constatado que o conteiner já foi retirado do 
passeio público.            

COMUNICADO
Referente processo 13836/15, informamos ao requerente (anônimo) que não foi apresentado o Projeto 
Aprovado solicitado na notificação (14464) até a presente data. E por diversas vezes o local estava fechado, 
impossibilitando a constatação da irregularidade citada na reclamação.

COMUNICADO
Referente processo 4203/17, informamos a senhora Marlene Aguiar Yague, com imóvel situado à Rua 
Domingos Pleti, 2-18, Altos da cidade, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, o 
local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e notificado responsável para adequações. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis serão tomadas de 
acordo com a legislação municipal vigente.

COMUNICADO 
Referente processo 26946/2017, informamos à FAMESP, localizada na Avenida Duque de Caxias, 1-81, 
Centro, o DEFERIMENTO da solicitação de cancelamento da notificação 20217, lei 5825/09, conforme 
parecer do setor competente.

NOTIFICAÇÃO – OF Nº28/2018
Referente processo 23125/2016, informamos à Associação Residencial Jaridm Estoril, Rua Ver. Leandro 
dos Santos Martins, 2-20, que a Conveniada não está atendendo aos termos do Convênio nº 1019/08 
antes de sua renovação, devendo, portanto, atender aos termos das cláusulas 2 e 3, que não estão sendo 
observadas, a fim de que seja possível a renovação do Convênio. 

AUTO DE INFRAÇÃO – 10650/15
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09:50H, à Rua Paraguai, 3-15, Jardim 
Eugênia, o senhor Antônio Carlos da Silva não providenciou o PROJETO, mesmo após ciência do fato 
e, esgotando o prazo estipulado na NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO Nº 17972, infringindo assim o disposto no 
artigo 1º da Lei 2371/82, dando cumprimento ao artigo 18, da Lei 2371/82, lravamos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO – 37022/17
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10:00H, à Rua Jaime Garcia Araújo, 
4-35, Jardim Nova Flórida, o senhor Joarez dos Santos Soares não providenciou o PROJETO, mesmo 
após ciência do fato e, esgotando o prazo estipulado na NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO Nº 22623, infringindo 
assim o disposto no artigo 1º da Lei 2371/82, dando cumprimento ao artigo 18, da Lei 2371/82, lravamos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 
e sete centavos).

DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA O POUPATEMPO:

01/03/2018 A 30/03/2018
52008/2018 SANDRA MEGUMI YASUDA
70708/2017 GABRIELE BOSQUI RODRIGUES
01169/2018 JOSE FRANCISCO GOTTI CACERE
12246/2018 IARA HESPANHOL
05652/2018 BIANCA DOS SANTOS  CAETANO
68350/2017 WAGNER NROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS
45764/2017 ADELSON LOPES DA SILVA
07734/2018 ARY SANTOS JUNIOR
09814/2018 VERA LUZIA TICIANELLI GABAS
04939/2018 JOSE ALVES LEITE
13097/2018 LUCY ORTIZ DA CONCEIÇÃO
64058/2017 RESIDEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07329/2018 FABRICIO HENRIQUE SUITE
10313/2018 DAVID SILVA RODRIGUES
17185/2017 JOAQUIM JOSE RAMOS DE SANTANA
05571/2016 WUILSON TOMAOP JUNIOR
18710/2016 CLAUDEMIR GUEDES MISQUIATI
22092/2017 APARECIDO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR
20372/2017  LUIS JOSE BERNAVA
11263/2016 LILIAN CRISTINA N. FERNANDES DO AMARAL SILVEIRA
47058/2016 PLINIO ROBERTO AMARANTE
42266/2017 JOSÉ MATHIAS DE ARAUJO 
29071/2014 DINÂMICA BAURU , PROJETOS, CONSTRUÇÕES, INCORP. LTDA
15521/2018 ORLANDO COSTA DIAS
65716/2017 EVALDO SILVA DE ALBUQUERQUE 
62257/2017 VALDEMIR DA SILVA RAZERA
66933/2017 MARLENE DE REZENDE
08138/2018 BRUNO VERNANDO BENEDITO
06265/2018 VALDECI DE SOUZA PEREIRA JUNIOR
10976/2018 WAGNER DA SILVA GONÇALVES
70472/2017 ROBSON ALEXANDRE BIGHETTE ME
11362/2018 EDER MARCOS BOLSONARIO
09128/2018 ANA MARIA THOMAZINI
01901/2018 PATRICIA MATIOLI GLOBO
68439/2017 ROBSON ALEXANDRE BIGHETTE
08804/2018 CELSO POLIDORO SOBRINHO
02814/2018 PEDRO HENRIQUE MENDES CALEDO
10343/2004 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE
04043/2017 DANILO VIEIRA DA CUNHA
14256/2016 ROBERTA ALVES LUNARDI
15286/2017 FERNANDO ANTONIO DE MORAES
01618/2017 DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA
54246/2016 FLAVIO BORGES DE CARVALHO
43869/2017 GILBERTO ALVES EUSEBIO
23520/2017 SOLANGE CLARINDO PAES
08988/2018 MARCUS VINICIUS PEREIRA MOSQUIM
67150/2017 ICHIRO ABE
16078/2018 FRANCISCO PAEZ POELHO
52820/2017 MARIANA CAMARGO DE TOLEDO PIZA
13164/2018 JOÃO RODRIGO DA SILVA
59750/2017  ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR
09552/2018 JULIANA BRUN CAPELLARI
08828/2018 VANESSA JOSE OLIVEIRA 
05360/2018 RONI LUIZ DE OLIVEIRA
11307/2018 MAGILA PATRICIA FREITAS DE CARVALHO
62722/2017 JOSE LUIZ FERNANDES
01062/2018 R.J DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO LTDA ME
59427/2017 VALTER PASCOAL PEREIRA GONÇALVES
03442/2018 JANAINA CRISTINA DOS SANTOS
06400/2018 ALAN GODOY DA SILVA
15908/2017 RONEY EDNEU RIBEIRO
69183/2017 RONALDO DA SILVA 
09129/2018 JOSE INACIO MARTINS
68460/2017 ROBSON ALEXANDRE BIGHHETTE
10597/2018 EMERSON ALEXANDRE SANTOS FERREIRA
21584/2016 PRIMO LAUROM MARTELINI
06136/2018 NATALINO PEREIRA DE AQUINO
40786/2014 CLAUDINEI FERNANDES
64298/2017 ANA PAULA BASTOS TREVISAN
55688/2016 JOSE ROBERTO MASTELARI
70910/2017 WILSON VANNUCCI FARIA
69379/2017 RENATA SOARES CASTILHO
53865/2017 JOAO ROSA ALVES DA SILVA
45947/2017 EVILASIO NUNES
57527/2017 MARIA APARECIDA DE SOUZA
09133/2018 MARCELO APARECIDO  SANTOS ESTEVES
02315/2018 JOSE CARLOS FARINA DE OLIVEIRA
70885/2017 JEFERSON FRANCISCO ALVES PEREIRA
15654/2018 CORNELIO DUARTE 
11841/2018 IGREJA PENTECOSTAL RENASCENDO EM CRISTO
14975/2018 AIRTON PRESTES DA SILVA
06649/2018 DIVINA DE OLIVEIRA BARBOSA
03265/2018 CHRISTIAN DANIEL DA SILVA
11623/2018 LUCAS MOTA DOS SANTOS
10601/2018 BRUNO LOPES DE SOUZA
67249/2017 ALESSANDRO NUNES VALEZI
01682/2018 MARCELO SEBASTIÃO DA SILVA
32545/2014  SILVIA REGINA DOS SANTOS IZZO
61663/2017 TAMIE GONDO
37316/2014 ANTONIO CARLOS RAMOS
68270/2017 MARINES DE BRITO
12244/2018 VICTOR FERNANDO DE CASTRO
10927/2018 VAGNER ALESSANDRO RIBEIRO
06970/2018  ROSEMEIRE FRANCISCO LOURENÇO
13238/2018 ROSEMEIRE FRANCISCO LOURENÇO
67451/2012 ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA
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03344/2016 EDUARDO AUGUSTO TOLDO
56367/2014 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE
12344/2017 SANDRA MARA TRINDADE
52529/2017 MARCOS BATISTA DA SILVA
68557/2016 WELLINGTON ROBERTO DA SILVA
52652/2014 MARIA DE JESUS LOPES DE SOUZA
11306/2013 MARILZA DOS SANTOS CADAMURO
62732/2016 PAULO VICTOR DE SOUZA CONDI
23510/2016 FABIANA BUDIN DA SILVA
08764/2017 ALEXANDRO MARCOS DA SILVA
62164/2017 LUIZ CARLOS SILVA BORGES     
29994/2017 APARWECIDO ANDRADE BAPTISTA
14821/2017 MARCIO ANTONIO MARCELINO BUENO
16193/2018 JOZAINE CRISTINA SILES LIMA
16373/2018 JULIANA FLAUZINA DIAS
16209/2018 DIEGO BORGATO JUSTOLIM
11832/2018 MARISTELA OLIVEIRA CRISPIM
10888/2018 DIEGO ROBERTO GAMAS DA SILVA CRUZ
14341/2018 FLIPE BEWRTOZO LIMA
13245/2018 ROSEMEIRE FRANCISCO LOURENÇO
01739/2018 LUIZ GUSTAVO TRECENTI DAMACENA
47034/2017 GABRYELLA AGNES SAIVA
13225/2018 ROSEMEIRE FRANCISCO LOURENÇO
09622/2018 ANTONIO RODRIGUES FILHO
40815/2017 WILSON SERRAIPA
08624/2018 FATIMA CRISTINA PERS
00488/2018 TANIA MARA  DE OLIVEIRA JACOBINI
06128/2018 DORIVAL CARLOS ALVES
43803/2009 LUIZ RODRIGUES SELMO PALHARES
04044/2018 JOSE FERNANDO PELLEGRINO DE NORONHA
06941/2018 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
06935/2018 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
06936/2018 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
02898/2017 DENER ROBERTO SIMÕES
08795/2018 CERLSO POLIDORO SOBRINHO
07890/2018 EDUARDO CRISTIANO MOLINA ONORATO
06319/2018 LUCIA LIZ AMADEI
11502/2018 MARIA IZABEL BOTELHO
65830/2017 RUTH BARROS FERRARI
09602/2017 JOSE DE SOUZA 
06548/2018 ANTONIO CARLOS LOPES REBOLHO
59528/2017 BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA
53087/2016 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
53088/2016 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
53086/2016 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
16749/2018 LIVIA LEITE LIMA
17239/2018 MARCOS BENEDITO GARCIA LISBOA
11193/2018 CONDOMINIO DO EDIFICIO REIDENCIAL JD DOSDUQUES
05338/2018 FLAVIO TONELLO TAVARES
58189/2017 ANTONIO DE JESUS RAMBALDI
07622/2018 JOSE MARIA SCATAMBULO
11486/2018 THIAGO VINICIUSGOIS
01021/2018 MARIA NILDA AYRESPRADO
13060/2018 JOSE QUIRINO
67053/2017 ADRIANA FLAVIA JUSTINO
13316/2018 JOJI TYAMA
13727/2018 APARECIDO CRISPIM
10448/2018 MARIA ALICE MELONI
15021/2018 VILMA APARECIDA TRAGANTE PERES
10432/2018 CACILDA RODRIGUES ANASTACIO
06384/2018 EDSON MARIN HO DA CRUZ
70161/2017 EUNICE DE ASSUMPÇÃO FRANCO
15382/2018 RAFAEL NUNES ROSALIN 
14577/2018 MARCIO AUGUSTO FERNANDES
69518/2016 VINICIUS FERNANDES 
34964/2015 MAURO MORENO 
36111/2017 OSVALDO BATISTA FERREIRA FILHO
24015/2017 ADRIANO LIMA ALVES DE ASSIS
52345/2017 UELITON RODRIGO SIERRA MARCIANO
09331/2017 FERNANDA MARQUES DIAS
20327/2017 JOSE RICARDO GONZALES
52982/2017 LUCIANA BORGES
35115/2017 ARIANI MICHELI SOARES NUNES MIRANDA
63789/2017 CRISTINA DUARTE 
48374/2016 CARLOS EDUARDO BERTIER
11106/2018 TEREZA TIE NISHIDA
17357/2018 JOÃO DA SILVA FILHO
17483/2018 GUILHERME AUGUSTO SCRIPTORE MONTEIRO
05369/2018 NEWTONLOURENTINO DA SILVA
12313/2018 DONIZETE GOMES DE BRITO
16212/2018 MAXIMILIANO ARANTES  DOS SANTOS
10441/2018 ADILSON VANNUCCI FARIA
16817/2018 SAMUEL FANTIN DELUCA
07871/2018 ALFREDO RIBEIRO DA SILVA

10901/2018 VICTORIA ARIANE JONAS CHAMARICONI
10917/2018 SABRINA THAYNARA DIONIZIO SANTOS
04325/2018 SIMONE E KARINA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
12025/2018 CRISLAINE WESSEL BONETTI
10855/2018 ALESSNDRAJAQUELINA MATEUS
11847/2018 ULISSESDE SOUZA LEITE
64441/2015 ORLANDO FOFOGETI
04008/2005  PAULO CESAR MOSTAGO
45314/2017 LUIZ CARLOS PINHEIRO PINTO
26470/2017 SILVIA REGINA BENEDITO
01709/2017 BENEDITO SILVERIO SALGADO
27651/2017 ELAINE CRISTINA DA SILVA
33222/2017 BRASILINA FERREIRA DA SILVA
02611/2017 GRAZIELA MARIANA CARCI
11137/2015 ARIOVALDO SIQUEIRA
43482/2017 JAQUELINE PAIXAÃO DE SOUZA
21751/2015 DANIEL RODRIGUES
64356/2017 RICARDO KIYOSHI KAWAKAMI
63056/2016 CLAUDIA DA SILVA QGUIRRA ALVES
25969/2017 EURIDES LAURA DA CONCEICAO
17760/2017 WELLINGTONTIAGO SOARES CORREIA
18314/2018 JORGE LUIZ NEVES SEBASTIÃO
48239/2017 RSI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOSPE LIMTADA
68305/2017 PAULO LEANDRO PROCOPIO DA SILVA
09630/2018 KARLA PATRICIA DUTRA DE CARVALHO
14117/2018  FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
13747/2018 GIOVANE MACIEL DE PAULA
10490/2018 JOSE MARIA GONÇALVES
10878/2018 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
14406/2018 JOICY MILENI RIBEIRO LEMES
14541/2018 RAFAEL AUGUSTO BREVE MESSIAS
13026/2018 JOSE FERREIRA DOS PASSOS
11837/2018 CHARLES BORGES VIEIRA
10883/2018 MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
69068/2017 MARIA APARECIDA LOPES DA ROCHA
55977/2017 JAIR LOT VIEIRA
67451/2012  ANDRE AUGUSTO  DE OLIVEIRA
17732/2018 MICHEL ROBERTO DA SILVA GONÇALVES
67831/2017 GEMIMA GABRIELA FERREIRA BUENO
12951/2018 MILTONCLEIO TEIXEIRA DA LUZ
12215/2018 MILENE DE SOUZA IMBRIANI
10615/2018 LUIZ VINICIUSM DE MATOS VALE
62924/2017 MARCOS VINICIUS COSTA
11259/2018 WALDEMAR TEODORO
08731/2018 NIVALDO PEREIRA LIMA
30378/2017 RICARDO APARECIDO FERREIRA FOGASA
49896/2017 THALITA CHRISOSTOMO DOS SANTOS 
65173/2017 DEMIR EVANGELISTA
10377/2018  VALMIR TAVARES DA SILVA
31946/2015 NEUSA BENEDITA BELISSIMO
12022/2018 ADEIR PEDRO
55678/2016 IVO MILITÃO
16321/2015 SEBASTIÃO LUIZ GONÇALVES
08772/2018 IVONE TEREZINA MERLI DE OLIVEIRA
31689/2015 ANTONIO CARLOS TIBURCIO GONÇALVES
29942/2016 FMP LOCADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
29950/2016 FMP LOCADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
23205/2017 LUCAS SILVA TEIXEIRA
43655/2015 CELSO KENJI NISHIYAMA
41240/2013 GEORG KOCH
04001/2013 AIRTON CAETANO BORRACINI
17484/2018 WAGNER APARECIDO ISMANHOTO
18441/2018 CAROLINA FIGUEIREDO GONÇALVES
07953/2017 NELSON FERREIRA DA SILVA
19095/2018 ISA BRENDA ROSENDO
18854/2018 ENDI LEE PENTEADO
71281/2017 CAROLINE NVENTURA DE OLIVEIRA MODOLO
37168/2017 FRANCINE DE SOUZA BARROS BRUSCHI
13131/2018 JUAREZ AZEVEDO
11922/2018  PAULO CESAR BERNABE ALVES
45804/2007 VINICIUS TARZIA PINEZI
12714/2018 ESDRAS ALEIXO DOS SANTOS
14730/2018 RENATA AMARAL
08964/2018 MZA EMPREENDIMENTOS LTDA
17932/2014 PAULO CESAR MOSTAÇO
09551/2018 JOSUE LOPESGUTIERREZ
10990/2013 PEDRO ANTONIO DE SOUZA
47237/2017 LUCIA MARIA DOS SANTOS  LOURENÇO
44326/2017 STEFANEA SILVA GARCIUA
43726/2011 ALEXANDRE FRABETTI JORGE
36708/2017 MARIA ESTER BURIAN OLIVEIRA
42789/2017 ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA
25768/2017 EDNEIA RODRIGUES 
39489/2014 DANIELE GUILHERME BINCOLETO
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35712/2017 CRISTIAN FABIANO CASTRO RODRIGUES
37792/2017 JOÃO GILBERTO DOS SANTOS
52875/2017 LUIZ CARLOS  FAUSTINO DA SILVA
15099/2017 MARCELA LEMES CARVALHO
44761/2017 CICERO RODRIGUES CHAVES DOS SANTOS
52248/2017 CR LOTEAMENTO E URBANISMO EIRELI ME
18733/2018 HELIO YOSHIMASSA KANADA
08410/2018 JOSE EDBERTO DE FARIAS
69769/2017 LUIS FERREIRA LIMA
12825/2018 BRENDA THAIZA DOS SANTOS
11842/2018 GTRAZIELE APARECIDA MARTINS DA SILVA
15753/2018 ALEXANDRE RUFINO DE OLIVEIRA
12280/2018 BRUNA CRISTIANE FRANCISCO COSTA
13746/2018 BRUNA VALENCIO BARBOSA
14844/2018 RODRIGO MUNHOS LIMA
06165/2018 SERGIO DIVINO MOREIRA
14334/2018 RAFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
10865/2018 SILVIA CRISTIANI FERRARI
61341/2017 MARILDA BINATTO DE BARROS
13837/2018 MAYKON BINCOLETO DE MEIRA
62690/2017 CARLOS HENRIQUE OTTAIANO
08583/2018 JOÃO DONIZETE RAMOS DE SOUZA
23787/2017 ISAAC AUGUSTO JULIO DE OLIVEIRA
43138/2017 MARCOS JOSE LIMA FERREIRA
18022/2017 WANDRELEY RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR
24209/2017 ROBERTO CARLOS DAVI
08816/1994 IRENE DE OLIVEIRA BUSO
00556/2010 RAUL RECHE JUNIOR
55907/2016 VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS
19554/2018 MARIA NILDA AYRES PRADO
19772/2018 ALINE PARMEZÃO SOARES
18816/2017 LUCAS ROBERTO ALVES MOEDA PEREIRA
12871/2018 BRUNO ELIAS VAZ
15252/2018 CELIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
09371/2018 FABIANA COUTINHO ANTUNES
46876/2017 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
08878/2018 JULIO CESAR DA SILVA QUINTELA
18400/2018 MARIA DE FATIMA OSTTI
52473/2015 ANTONIO TADEU BARBOSA
17732/2018 MICHEL ROBERTO DA SILVA GONÇALVES
68238/2017 MARLONALEXIES AZEVEDO BARBOSA
39896/2017 IZABEL CRISTINA GUILHERME
15097/2018 RAFAELA MELERO  PAIXÃO
15022/2018 DIREU DE FREITAS
16854/2018 GUILHERME RODRIGUES DE C. ANDRADE
16784/2018 AILTON BRAUNA DE SOUZA FILHO
10461/2018  GABRIEL GARCIA DIONISIO
16746/2018 RAFAEL FERNANDO NONATO
12789/2018 RAFAEL MARINHO DOS SANTOS
67312/2017 MARINA BATISTA PEREIRA CLÇAS
08450/2018 MARIA APARECIDA JESUS CORREA
14997/2018 JULIANA TEIXEIRA MORENO
23104/2016 MAURA CASTELO NASCIMENTO
53694/2017 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
02287/2017 GLAUCO VITORIA PEREIRA
05445/2007 ROGERIO RIGONI DOS SANTOS
00970/2017 ESTHER CAROLINE DOS REIS BARBOSA
10854/2018 MARCELO CRIVELARI DA CRUZ
15411/2018 SILVIO APARECIDOM GONZAGA DE OLIVEIRA
57838/2017 DENISE ORTIGOSA BUENO
24092/2017 LIZIS APARECIDA AGUIAR LUZIA
28085/2013 CROLCONONSTRUÇÕES  E INCORPORAÇÕES LTDA
07273/2017 ELISON JACON MAIA
52936/2014 SUZE MARIA VIEIRA
16668/2016 MARCOS JORGE POMMERING
08495/2017 WILLIAN CAMARGO
23203/2017 DANILO FERNANDES DOS SANTOS
48323/2016 ANTONIO CARLOS PEREIRA
13635/2017 VEREDIANE PINHOLATO JANDRICIC
10420/2016 VERA LUCIA COSIN DE ALMEIDA
19628/1998 GERALDO MANOEL CASEIRO
41153/2017 CASSIO PAULO GRANADO LUMINATTI
71127/2017 JANES MAXIMO ALVES
40072/2017 GLAUCIA DE OLIVEIRA PAULOVIC CESTARI
37216/2016 FABIANO PEREIRA DE SOUZA
28210/2017 RITA DE CASSIA FRANCISCO
15568/2018 ALYSSON PIMENTA RODRIGUES
57961/2017 ALEX TORQUATO MARQUES
20888/2018 CLAUDIA MARIA GONÇALVES FRENEDA
20153/2018 FERNANDO ANTONIO DE MORAES
15678/2018 FRANCISCO LOPES DA SILVA
04801/2018 THALITA FERNANDA DE CAMARGO
16775/2018 LUCAS BARBOSA DA SILVA
14012/2018 JOSIANE FEITOSA PLATERO

15813/2018 CAMILLA TALITA POLVERINI DAMICO
16765/2018 RAFAEL TEIXEIRA CANDIDO
15274/2018 CLAUDINEI SANTOS DE SOUZA
18558/2018 LIANDRO FABRI
16404/2018 MONICA CONCEICAO DA SILVA
16696/2018 EDSON ALVES FERNANDES
17743/2018 SILVIO LUIS EZARIO
09989/2018 JOICE CRISTINA DO CARMO SOBREANO
17661/2018 RODRIGO PEREIRA DO CERMO
13454/2018 MAURICIO CESAR HIGA DA SILVA
50285/2015 LUIZ ANTONIO CIRELLI UTYAMA
20862/2018 MURILO GOMES SANTANA
19056/2018 JOSE PROFIRO SOBRINHO
21203/2018 MARIA VIRGINIA IENCO
21585/2018 DILSON RODRIGUES DA SILVA
18401/2018 ANDRE BUENO GONÇALVES
19113/2018 ANA CAROLINA COSTA
10892/2018 AUDINA GONÇALVES PRETO DE OLIVEIRA
36175/2017  WAGNER APARECIDO ISMANHOTO
04113/2018 LUCAS DO NASCIMENTO RAMOS
00899/2017 MARCIO ROBERTO RAMOS CERESINI
67954/2016 ANTONIO OLIVEIRA DE LION
11436/2008 JOSE PERILO BATISTA
49193/2015 CARLOS ABERTO ALEM
26914/2017 THIAGO DOS SANTOS BATALHA
62325/2017 GUSTAVO CESAR ANASTACIO
53544/2016      FERNANDA WEIRICH SILVA
68339/2017 ANACAROLINA MOZER SOARES
55638/2017 FERNANDA APARECIDADOS SANTOS
01647/2018 JESSICA VICENTE BARROZO
15348/2007 FABIANO LOPES
06839/2018 ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DE TAMBORE 
                        BAURU
22220/2018 ANDERSON FELIPE DA SILVA
21636/2018 LUCIO LUIZ DE OLIVEIRA TRENTINI
15608/2018 EDIANE QUEIROZ DA SILVA
63760/2017 MAURICIO PAULINO CARVALHO
15790/2018 ELIANA AP LOSNAK
14694/2018 BRUNO APARECIDO LOURENÇO
19812/2018 ROSANE PESROSO DA SILVA BEVILAQUA
19306/2018 LEANDRO DA SILVA PITTA
06836/2018 DAYANE LEITE
17119/2018 JOÃO ANTONIO DOTA
19713/2018 FLAVIO LUIZ DA SILVA
54470/2017 EDUARDO VICENTE ANCELONI BOSQUE
70831/2017 ADRIANO ROGERIO DO SANTO
25227/2004 GONÇALO RIBEIRO DOS SANTOS
22076/2018  DONIZETE GOMES DE BRITO
64931/2017 BRUNO MICHAEL BARBOSA
09012/2018 LIDJUCEIA CARDOSO RODRIGUES GIACOMELLO
22076/2018 DONIZETE GOMES DE BRITO
06842/2018 CESAR AUGUSTO KOWALSKI DA SILVA
17064/2018 LUIZ HENRIQUE VIDES NOGUEIRA
13516/2018 CLARISSA DOS ANJOS
17916/2018 JORGE DA SILVA GUIMARAES
18794/2018 ISAC VIEIRA
09614/2018 PAMELA CARDOSO DE SOUZA
47963/2017 DINCÃO INSTITUTO DE ENSINO LTADA
12505/2018 ROGER MATIAS DA SILVA
12783/2018 DAVI NALIATI VASCONCELOS
20645/2018 ELIZANGELA VICENTE
15808/2018 JARBAS COSTA MARTINS
52387/2015 ADRIANA BROSQUE PADILHA CLAUS
51351/2017  PATRICIA DA COSTA SILVA
69193/2016 EMERSON RENATO PICOLO
67449/2016 ANDRE MATHEUS ROCIA BARBOSA
29424/2017 JOÃO LUIZ ARAUJO DA SILVA
24109/2017 ROZELIA DAIANA PEREIRA
43265/2017 RITA DE CASSIA DIAS
19340/2017 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
54935/2014 NIVALDO JUSTINO RIBEIRO
56161/2017 MARIA ANGELA CAVICCHIOLI
23019/2018 DIRCEU PAULISTA DA SILVA
23053/2018 MILENA MONTILHA ALCANTARA ALVES
22817/2018 MARESSA DE ALMEIDA LIMA
21203/2018 MARIA VIRGINIA IENCO
18281/2018 SOLANGE APARECIDA MOREIRA BARBOSA
19966/2018 PATRIK ABERT SIMONETTI
15381/2018 JONATAN LUIZ MIGUEL SANTOS
62157/2017 ELAINE CRISTINA DIPRE
19738/2018 JESSICA VICENTE BARROZO
19945/2018 THIAGO FERNANDO DA CRUZ
20045/2018 AFONSO JOSE PINEZI FILHO
18397/2018 LIZANDRE RENATO TORRES DA SILVA
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09035/2018 ELENA RODRIGUES TONIM
17023/2018 VALDENIR MARTINS
14115/2018 FRANCISCO GENIVALDO FELIX B. DE ALMEIDA
15548/2018 JORGE JOSE MARIANO FILHO
52735/2017 NEIDE MEIRELES DA COSTA TAVARES
14430/2018 JOSELIA SEVERINA DA SILVA
16414/2018 FRANCISO CLAUDIO GUEDES
20636/2018 ROBERTA CRISTINA GIMENES CAMPOS BARBOSA
20064/2018 ANA CAROLINA FERNANDES OLMENA
06753/2018 ANA PAULA BARBOSA GRIJO
59672/2017 ILARIO LOPES
32471/2013 PAULO DOMINGOS RIBEIRO JUNIOR
14150/2009 ADRIANA GOMES PISTORI
33953/2010 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA GODOY
48245/2017 LUIZ ANTONIO SILVEIRA
72532/2015 MALBEM PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS LTDA ME
72537/2015 MALBEM PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS LTDA ME
40547/2017 CARLOS ANTONIO VENCESLAU ALVES
23665/2018 MAYARA TEIXEIRA CHAHAD
22284/2018 EDNEIA MARCELINO DA SILVA
14853/2018 MARCUS VINICIUS GONÇALVESM BARBOSA
18801/2018 ALINE ARIANE DIAS CORREIA
55924/2015 EDNA MARIA DOS REIS PINTO
24413/2013 RUBENS FERREIRA

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
MESA SETORIAL DA SAÚDE

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, 
CONVOCA os membros TITULARES da Mesa Setorial da Saúde para reunião ordinária no próximo 
dia 10 de abril de 2018 (terça-feira) às 09 horas, na sala de reuniões da sede da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Segue abaixo a relação dos membros:

CANDIDATOS TITULARES ELEITOS
1 Berenice de Souza DUUPA / UPA Geisel
2 Cassia Marques da Rocha Hoelz DUA / DNS / UBS Mary Dota
3 Claudinei Rodrigues DA / Frota
4 Denise Carneiro Ferreira Rios DUUPA/UPA Mary Dota
5 Eide Ferreria Lima Abreu DUUPA / UPA Bela Vista
6 Eliana Marcela Batista da Silva DUUPA / UPA Geisel
7 Franciele Castilho DUA / DNS / UBS Independência
8 Ivone Maria da Silvas Souza DSC/DVA/ Seção de Meio Ambiente
9 José Eduardo Xavier DUA / DNS / UBS Parque Vista Alegre
10 Katia Cristina Keine DUA / DUR / CEO
11 Melissa Lamônica UAF Geisel
12 Norton Ribeiro DUA / DNS / UBS Geisel
13 Ricardo Bertolli de Souza DUUPA / PSMC

CANDIDATOS TITULARES INDICADOS
1 ANA MARIA CARVALHO GS/FUNDO
2 BEATRIZ RABELLO GOBBO - EXECUTIVA GS/DGTES
3 EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS DSC/DVE

4 FRANCIELE EDILAINE E. DA SILVA- 
EXECUTIVA GS/ASSESSORIA

5 GABRIEL H PRIMOLAN DUUPA/SAMU
6 GIEDRI CRISTINA B SANCHEZ DA/DAE
7 KELLY CRISTINA REGANGNAN DUA/DNS
8 MARCELA DA SILVA S. CAMARGO GS/DGTES
9 MÁRCIA ARAUJO DOS REIS OLIVEIRA DUA/DUR
10 MARCO A. DE CAMPOS MOREIRA DUUPA/PSC
11 PATRICIA IOLANDA ANTUNES DUA/DUSF
12 ROSSANA F. MARTINS DUUPA
13 SUELI ALVES DE LIMA DPAC/DCI

 Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam 
cientes que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das 
atividades funcionais quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à 
Secretaria Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma 
a titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a 
banco de horas e/ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, 
nem decisões.
ATENÇÃO : disponível na intranet na área da saúde/mesa setorial os documentos da mesa setorial (quadro 

com a relação dos substitutos titulares , cronograma das reuniões, pauta)  link  www.bauru.sp.gov.br/saude/
mesa_setorial.aspx   
CONTATO : mesasetorialsaúde@bauru.sp.gov.br 

Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde

Presidente da MSS
Portaria 07/18

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO: 
PROCESSO INTERESSADO
  12677/18 PAULO ROBERTO GRIJO – EPP
  21017/18 F & F CO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
  19638/18 F & F CO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
  22846/18 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR ALTO SUMARÉ ( EVENTO )
  60335/17 FABÍOLA GONÇALVES ALVES – ME
  60344/17 FABÍOLA GONÇALVES ALVES -  ME
  32557/17 GLAUCO FABIANO ANDRADE ME
    4817/18 MIO SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
    1293/18 BARRACÃO SUPERMERCADO – AV. CASTELO BRANCO, 32-05 – VL. IPIRANGA
  45882/17 CARLA NATASKA ZENARO SOARES - ME
  11132/18 ODACYR DONIDA JUNIOR – ME  
  50807/17 SIRLEI RODRIGUES DE FABRI
  63450/17 APARECIDO PIRES DE MORAES
  63489/17 APARECIDO PIRES DE MORAES
  69110/16 VALDENIR FATTORE AÇOUGUE – ME
  68369/15 MICHELLE GARBULHO DA SILVA MARQUES
    6840/18 P-I  BRANEMARK INSTITUTE
  11319/18 JOÃO CARLOS MENEZES BLASCA
  54468/17 G.M.G.  PAULA – ME
  20341/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
  20344/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
  11268/18 FINI & CIA DROGARIA LTDA ME
  11153/18 T.N.  ROSA DROGARIA EPP
  70832/17 GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA

    3008/18 ACÚSTICA ORLANDI – IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA 
EPP

  47104/17 0D0NTOBAU – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP
  69374/17 RAVENNA INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME

INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO: 
PROCESSO INTERESSADO

  55994/17 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
RUA RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD. REDENTOR

  32557/17 GLAUCO FABIANO ANDRADE ME

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO    DIAS     N°/SÉRIE
   19290/18 RODAS & LEITE LTDA – ME     90  41242/C-1
   23100/18 OSCAR HIDEKI MORIIZUMI     60  41251/C-1
  23105/18 OSCAR HIDEKI MORIIZUMI     60  41505/C-1
  23111/18 OSCAR HIDEKI MORIIZUMI    120  41506/C-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE

   12416/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
RUA RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD. REDENTOR    000644/F-1

   12573/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
RUA RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD. REDENTOR        2326/E-1

   15207/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
RUA RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD. REDENTOR    000645/F-1

   14113/18 M. ANTONIO FERREIRA DA ROCHA – ME      22208/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO         N°/SÉRIE
     1166/18 LIFE HC BAURU SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA ME     000625/F-1
     4817/18 MIO SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA       22197/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE
    1166/18 LIFE HC BAURU SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA ME 000625/F-1
    4817/18 MIO SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA   22197/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE

   43121/17 MERCOSUPER SUPERMERCADOS LTDA –
RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 13-43 – VL. BONFIM    1340/E-1

  43134/17 MERCOSUPER SUPERMERCADOS LTDA –
RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 13-43 – VL. BONFIM    1341/E-1

  26560/15 TALITA COSTA DE MARQUI -ME    0147/F-1



46 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
PROCESSO 67396/17
INTERESSADO GIOVANA EMY HASHIMOTO OLIVIER
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
REQUERENTE GIOVANA EMY HASHIMOTO OLIVIER
CPF 397.398.158-20
CRO/SP 122.583

PROCESSO 45652/16
INTERESSADO CAMILA ARANTES GARCIA
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
REQUERENTE CAMILA ARANTES GARCIA
CPF 313.808.938-01
CRO/SP CD 86.389

PROCESSO 45517/17
INTERESSADO NATHALIA MAUAD SVIZZERO
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
REQUERENTE NATHALIA MAUAD SVIZZERO
CPF 268.507.608-58
CRO/SP 61.206

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 30534/06
INTERESSADO NEUSA MARIA PAPIN MENDES EPP

ATIVIDADE COMÉRCIO  VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM  
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

REQUERENTE PRISCILA DA SILVA LOMBARDI
CPF 355.012.058-31
CRF/SP 57040

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO: 
PROCESSO 39540/14
INTERESSADO CINTIA STÁBILE DE MELLO RAMOS
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
NOME (DE) CINTIA STÁBILE DE MELLO RAMOS
CPF 253.866.408-01
CRO/SP CD 58571
NOME (PARA) CINTIA STÁBILE DE MELLO 
CPF 253.866.408-01
CRO/SP CD 58571

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL: 
PROCESSO 43556/12
INTERESSADO DROGARIA SÃO PAULO S/A

ENDEREÇO R. ALBERTO SEGALLA, 1-98, 1-94, 1-88, 1-80 – JD. INFANTE DOM 
HENRIQUE

NOME (DE) ANDRÉ DE OLIVEIRA CRUZ
CPF 295.729.278-50
NOME (PARA) FELIPE CAMARGO ZOGBI
CPF 281.659.308-85

                             
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL: 
PROCESSO 21586/06
NOME (DE) CLINICA DANIELA HUEB MEDICINA E ESTÉTICA LTDA
CNPJ 07.375.185/0001-68
NOME (PARA) CLINICA DANIELA HUEB MEDICINA  LTDA
CNPJ 07.375.185/0001-68

ALTERAÇÃO DE CEVS:
PROCESSO 40472/06
RAZÃO 
SOCIAL EDILMAR MARCELINO

CPF 120.102.188-09
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
CEVS (DE) 350600301-863-000139-1-9 (ESTRUTURA )
CEVS (PARA) 350600301-863-003605-1-1

PROCESSO 40472/06
RAZÃO 
SOCIAL EDILMAR MARCELINO

CPF 120.102.188-09
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
CEVS (DE) 350600301-863-000140-1-0 ( EQUIPAMENTO )
CEVS (PARA) 350600301-863-003606-1-9

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:  
PROCESSO 47109/12
RAZÃO SOCIAL THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
EQUIPAMENTO RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 0811
MARCA E 
MODELO SIEMENS / HELIODENT

CORRENTE E 
TENSÃO 50kVp  7mA

CEVS 350600301-863-001796-1-2

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

 COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

25280/18 SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 
CRIANÇA 38167/C-1

25319/18 RAFAELA NELCIANE RIBEIRO NEGRI 39003/C-1
25320/18 NAIR HIROKO MIYAUCHI 38985/C-1
25325/18 LUCIA HELENA GUEFE 42390/C-1
25281/18 EUNICE PALMIERO MARTINS OLIVEIRA 38166/C-1
26220/18 MARCELO RODRIGUES 42387/C-1
25340/18 MARCIO LUIZ BORGES DIOGO 38119/C-1
25339/18 IDA CARILDA CONSANI 38903/C-1

25341/18 LOUDES NOGUEIRA 39014/C-1
25277/18 LUCINEIA ROSANA FERRARI 42732/C-1
25276/18 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 38161/C-1
25283/18 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 38163/C-1
25282/18 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 38162/C-1
25308/18 SILVIA REGINA DOS SANTOS IZZO 38909/C-1
25309/18 DORIVAL GIMENES 38116/C-1
25310/18 LUIZ CARLOS PAGANI 39008/C-1
25328/18 DIVA BASTOS PEREIRA 42706/C-1
25317/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI 42701/C-1
25316/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI 42703/C-1
25318/18 ANDREIA BAHIA SODRE 39009/C-1
25271/18 DJALMIR MENCIA HATIMINE 38932/C-1
25272/18 AODECIO SARDINHA JUNIOR 38933/C-1
25338/18 TEREZA MANFRIN CARNASCIALI 38905/C-1
25278/18 FERNANDA PIRES 42731/C-1
25334/18 LUIS CARLOS BARBOSA CARDOSO 38972/C-1
25279/18 DANIEL SILVA ROA 38165/C-1
25270/18 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI 38983/C-1
25267/18 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI 38981/C-1
25269/18 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI 38982/C-1
25265/18 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI 38979/C-1
25266/18 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI 38980/C-1
25275/18 ROBERTO DE LIMA BARBOSA 38111/C-1
25284/18 ANTONIO AMADO 38887/C-1
25287/18 ROGERIO CARLOS CARDIA DE CAMPOS 39000/C-1
25333/18 LUCIANO SANTOS DA SILVA 24032/E-1
25285/18 ELENICE TAVARES 39001/C-1
25300/18 EDUARDO SUAIDEN 42393/C-1
25299/18 JOSE TADEU SANCHES 42394/C-1

25298/18 BAURU DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 42391/C-1

25297/18 JOSE FRANCISCO ATTUY 42392/C-1
25295/18 ANNA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA 38993/C-1
25296/18 JOSE CARLOS CASARIN 38971/C-1
25294/18 JORGE LELIS PINHOLI 38992/C-1
25293/18 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 38883/C-1
25332/18 FELIPE FARIA REPAS 38973/C-1
25331/18 ARTUR SHISO TOMA 42698/C-1
25273/18 VALERIA BIDOIA 42389/C-1
25337/18 LEILA DI GIORGIO 24033/E-1
25335/18 DINARTE BATISTETI 39006/C-1
25336/18 DINARTE BATISTETI 39005/C-1
25264/18 LEVI CAMARGO FREITAS 39004/C-1

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FÓRUM COM ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PARA 
ELEGER OS DELEGADOS QUE REPRESENTARÃO BAURU NA 3ª CONFERÊNCIA 

INTERMUNICIPAL DO POLO 4 – REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BAURU.
 

DIA 11/04/2018, quarta-feira, na OAB, Avenida Nações Unidas 30-30
Considerando que a etapa que precede a Conferência Intermunicipal deve ser realizada por meio de 
Conferência Municipal, Fórum ou Audiência Pública, conforme estabelecem as Diretrizes Nacionais da 
Educação, 
Considerando o inciso VIII do art. 1º do Decreto de 03 de janeiro de 2018 que Regulamenta o Fórum 
Municipal de Educação – FME, previsto na Lei Municipal nº 6250 de 20 de agosto de 2012, designando 
Membros, Coordenador, Secretaria Executiva e Comissões Permanentes, Gestão 2017/2021,
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O Fórum Municipal de Educação instituído pelo Decreto 13.657 de 03 de janeiro de 2018 que Regulamenta 
o Fórum Municipal de Educação – FME 
CONVOCA representantes de Segmentos: Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica, 
Educação Superior e, representantes dos Setores: Comunidade Científica e Entidades de Pesquisa 
em Educação, Entidades Municipalistas, Instituições Religiosas, Movimento de Afirmação da 
Diversidade, Movimento em defesa da Educação, Movimento Sindical, Órgãos de Fiscalização 
e Controle, Parlamentares, Representantes dos Empresários, Confederações Patronais e 
Representantes do Sistema “S” para Fórum que será realizado no dia 11 de abril de 2018, na OAB 
Bauru, Avenida Nações Unidas nº 30-30, das 9 às 11 horas da manhã, com a seguinte pauta:

I. Credenciamento das 9 às 9h30;
II. Abertura pelo Coordenador, com suporte da Secretaria Executiva e Comissões do Fórum 

Municipal de Educação e eleição de 100 (cem) Delegados para o Município de Bauru, sendo 2/3 (67) 
delegados para Segmento e 1/3 (33) delegados para setor, conforme critérios definidos pelo Fórum Nacional 
de Educação. Eleição será das 9h30 às 10h30;

III. Apresentação em síntese do documento-referência pela Secretaria Executiva
IV. Encerramento às 11 horas.

C O M U D E

Prezado Senhores(a)
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMUDE), representado pelo seu 
Coordenador Geral, CONVOCA os conselheiros(a) eleitos e seus respectivos suplentes da gestão 
2017/2019, e convida todos(a) os demais interessados aos assuntos pertinentes as pessoas com deficiência 
no Município de Bauru a participarem da reunião ordinária deste conselho, conforme segue:
Dia: 13 de abril de 2018 (Sexta-Feira)
Horário: das 14h às 16h
Local: APAE BAURU
Endereço:  Av. José Henrique Ferraz, 20-20 - Jardim Ouro Verde, Bauru - SP

Pauta
1. Leitura da ata da reunião extraordinária do dia 23/02.
2. Parecer sobre “Processo Passe Deficiente”.
3. Credencial especial para estacionamento em vagas para PCD.
4. Transporte porta a porta Vans.
5. Discussão sobre a Semana de Prevenção.
6. Informes.
7. Aberto ao Pleno para considerações.

Sua presença é de suma importância!  #juntossomosmaisfortes
Carlos Eduardo de Oliveira 

Coordenador Geral

TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DAS ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS HABILITADOS 
A CONCORRER AO PLEITO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS – 
CMDH 
Considerando a Lei Municipal nº 6.069, de 09 de maio de 2011, que instituiu no Município de Bauru, o 
Conselho Municipal dos Direitos Humanos, e as atribuições da Comissão Eleitoral, instituída através do 
Decreto nº 13696/18 publicada no Diário Oficial do Município em 08/03/18, 
Considerando o Edital de Abertura das Inscrições do Pleito Eleitoral  do Conselho Municipal dos Direitos 
Humanos, bem como o Regimento Eleitoral publicados no DOM em 08/03/18, página 17;
A Comissão Eleitoral torna pública a relação dos candidatos habilitados para concorrer ao Pleito Eleitoral 
para eleição de representantes de Entidades e Movimentos Sociais no Conselho Municipal dos Direitos 
Humanos – CMDH.
A plenária de eleição ocorrerá no dia 12/04/18, às 17h na Casa dos Conselhos, rua Antônio Prudente, 1-148.
Entidades e Movimentos / Candidatos
1- Movimento Resiste Mulher – Bauru
Titular – Kátia Valérya dos Santos Souza
Suplente – Mayara Letícia Ferreira da Silva
2 – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Suil- CUT
Titular – Roque José Ferreira
Suplente – Plínio Mércio Baldono
3 - Observatório de Educação em Direitos Humanos (OEDH)
Titular – Ari Fernando Maia
Suplente – Eli Vagner Francisco Rodrigues  
4 - Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO)
Titular – Ariane Vieira de Souza
Suplente – Tamy Beatriz da Silva Picolo
5- Coletivo LGBT Prisma
Titular – Gisele Chiozi Gotardi
Suplente – Gustavo Henrique Silva
6- Liberdade e Luta – Núcleo Bauru
Titular – Davi Cabeça
Suplente – Bárbara Xavier Cordeiro
7- Conselho Regional de Psicologia
Titular – Lucas Vieira Crepaldi
Suplente – Caio César  Portella Santos 
8- Jornal Dois 
Titular- Bibiana Alcântara Garrido
Suplente – Lorenzo Gomes Santiago
9 – Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo
Titular: Michele Fabiana Salina
Suplente: Vanessa Isabella dos Santos Ramos

Coordenador da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

 (BIÊNIO 2017-2019)
(dia 12/04, quinta-feira, às 14 horas no NAPEM)

1. Considerando o Decreto 13.540 de 10 de outubro de 2017, que designa membros do Conselho 
Municipal de Educação para gestão 2017-2019, 
2. Considerando o Decreto 13.579 de 10 de novembro de 2017, que designa a Diretoria Executiva do 
Conselho Municipal de Educação para a gestão 2017-2019,

CONVOCAMOS os membros Titulares e Suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(BIÊNIO 2017-2019), para REUNIÃO ORDINÁRIA no dia 12/04/2018, às 14 horas, no Núcleo de 
Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de 
Caxias no.16-55, Vila Santo Antonio, na cidade de Bauru/SP. As justificativas de ausência deverão ser 
encaminhadas para o e-mail da Secretária: elianedias@bauru.sp.gov.br 
Pauta: 
1. Apresentação dos Grupos de Trabalho para a CONAE 2018, etapa Municipal, 

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 157/18 – Processo nº 53.386/17 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 123/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 50 (CINQUENTA) 
TONELADAS DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS – Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Data do Recebimento das propostas: até 
às 13h30min. do dia 23/04/18. Abertura da Sessão: 23/04/18 às 13h30min. INÍCIO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 23/04/18 às 14h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito à Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 
714439 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 119/18 – Processo nº 10.087/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 090/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO: 1.678 M³ DE AREIA GROSSA; 553 
M³ DE AREIA FINA; 12.000 M³ DE PÓ DE PEDRA; 8.134 M³ DE PEDRISCO; 6.820 M³ DE PEDRA 
Nº 1; 6.420 M³ DE PEDRA Nº 2; 6.700 M³ DE PEDRA Nº 4; 7.112 M³ DE PEDRA RACHÃO; 1.212 
M³ DE PEDRA MARROADA; 400 M³ DE DECOMPOSIÇÃO DE BASALTO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete, Dae, Emdurb, Funprev e 
Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento das propostas: até às 08h15min. do dia 24/04/18. Abertura 
da Sessão: 24/04/18 às 08h15min. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 24/04/18 às 09h15min. 
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 
13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 711842 onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 111/18 – Processo nº 1.152/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 083/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE 
LÓGICA.  Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento.  Data do Recebimento das propostas: 
até às 08h30 do dia 23/04/18. Abertura da Sessão: 23/04/18 às 08h30. INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: 23/04/18 às 10h30. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no 
horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 714510, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 116/18 – Processo nº 10.993/2018 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 087/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 4.150 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, SENDO: 1.800 CRACHÁS 150 X 210 MM E 2.350 
CRACHÁS 100 X 150 MM, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessado: Secretaria 
Municipal de Administração de Regionais, de Desenvolvimento Econômico, do Bem Estar Social, do Meio 
Ambiente, de Planejamento e Gabinete do Prefeito.  Data do Recebimento das propostas: até às 9h00 do 
dia 23/04/18. Abertura da Sessão: 23/04/18 às 9h00. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 23/04/18 
às 10h00. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1357 ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, licitação nº 820900 
80100 2018OC 00001, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 092/18 – Processo n.º 71.091/2017 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 067/18 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
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EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BUSTO ZUMBI DOS PALMARES, INCLUÍDO 
01(UMA) PLACA DE INOX – Interessada: Secretaria Municipal da Cultura. Data do Recebimento 
das propostas: 14/04/18 até às 9h. Abertura da Sessão: 24/04/18 às 9h. INICIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: 24/04/18 às 10h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.
br – Licitação nº 711485 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 127/18 – Processo n.º 9.162/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 098/18 – Licitação Tipo Menor Preço por Lote – Sistema 
Registro de Preços - DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA – Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 1000 KG DE ABACAXI, 20000 KG DE BANANA 
NANICA, 500 KG DE GOIABA VERMELHA, 1700 KG DE LARANJA PERA, 1100 KG DE MAÇA 
NACIONAL, 8000 KG DE MAMÃO FORMOSA, 1100 KG COCO FRUTA (SECO), 1200 DZ DE 
OVOS, 1200 KG BATATA DOCE, 1200 KG BETERRABA, 500 KG DE BERINJELA, 1000 KG COUVE 
MANTEIGA, 1200 KG CENOURA, 150 KG PEPINO CAIPIRA, 1200 KG ABÓBORA PAULISTA, 
2800 KG ALMEIRÃO, 500 KG CHICÓRIA, 60 KG ALHO DESCASCADO; 240 KG CEBOLA, 300 
KG PERA, 1000 KG DE MELANCIA E 35 KG DE BRÓCOLIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: 25/04/18 até às 14h30min. Abertura da Sessão: 
25/04/18 às 14h30min. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 25/04/18 às 15h30min. Informações e 
edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy 
– 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 712330 onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 514/17 – Processo nº 
44.809/17 – Modalidade: Pregão Presencial nº 057/17 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE 
SEGURANÇA NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL, SENDO: 1.274 (UM MIL DUZENTOS 
E SETENTA E QUATRO) CALÇADOS DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, COR PRETO; 177 
(CENTO E SETENTA E SETE) CALÇADOS DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COR PRETO, 
SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA; 315 (TREZENTOS E QUINZE) 
CALÇADOS DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COR PRETO, RESISTENTE À TEMPERATURA 
DE ATÉ 300 GRAUS E 12 (DOZE) CALÇADOS DE SEGURANÇA, TIPO COTURNO – PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 
Emdurb e Funprev. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havida foi devidamente Adjudicada pelo pregoeiro em 23/03/18 e Homologada pelo Prefeito 
Municipal em 04/04/18 conforme abaixo:
LOTE 01 – CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, COR PRETO – COTA RESERVADA.
EMPRESA: DALSON COM. DE EQUIP. DE SEG. FERRAMENTAS EIRELI – ME.

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO
MARCA/

Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 03 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 34. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

2 09 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

3 11 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

4 20 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

5 36 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

6 42 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

7 49 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

8 50 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58
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9 48 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

10 22 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 43 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

11 13 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

12 10 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

LOTE 02 – CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, COR PRETO – COTA PRINCIPAL.
EMPRESA: DALSON COM. DE EQUIP. DE SEG. FERRAMENTAS EIRELI – ME.

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 11 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 34. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

2 28 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

3 36 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

4 62 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

5 109 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

6 127 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

7 150 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

8 151 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58
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9 147 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

10 68 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 43 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

11 42 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242

R$ 47,58

12 30 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo sapato, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, colarinho 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente 
no cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon 
dublado com manta, forro da gáspea interno em 
não tecido, palmilha de montagem de não tecido 
costurada no sistema strobel, sobrepalmilha com 
tratamento antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA
CA 31242 R$ 47,58

LOTE 03 – CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COR PRETO, SOLADO ISOLANTE 
COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA - TIPO COTURNO (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) – 
COTA RESERVADA.
EMPRESA: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 01 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos.

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

2 06 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

3 09 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 40 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

4 10 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$72,00

5 05 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$72,00

6 04 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$72,00
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7 03 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$72,00

8 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$72,00

9 01 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado 
em couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, 
biqueira de plástico para conformação, fechamento 
em cadarço  e zíper nas laterais, solado em 
poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem, costurada no sistema strobel, 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 
em EVA.  N. 41. Aprovado para: Proteção dos pés 
do usuário contra riscos de natureza leve, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045

R$ 139,00

10 01 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado 
em couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, 
biqueira de plástico para conformação, fechamento 
em cadarço  e zíper nas laterais, solado em 
poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem, costurada no sistema strobel, 
sobrepalmilha com tratamento antimicrobiano 
em EVA.  N. 42. Aprovado para: Proteção dos pés 
do usuário contra riscos de natureza leve, contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045

R$ 139,00

LOTE 04 – CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COR PRETO, SOLADO ISOLANTE 
COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA - TIPO COTURNO (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) – 
COTA PRINCIPAL.
EMPRESA: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

2 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

3 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

4 05 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

5 21 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

6 27 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 40 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00

7 33 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259 R$ 72,00



52 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 10 DE ABRIL DE 2.018

8 16 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

9 13 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

10 09 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

11 07 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, solado 
isolante com resistência elétrica, forro do cano em 
poliéster dublado ou nylon com manta, forro da gáspea 
interno em não tecido, palmilha de montagem de não 
tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, 
contra agentes abrasivos, escoriantes e contra choques 
elétricos. 

Fujiwara
CA25259

R$ 72,00

12 03 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado em 
couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, biqueira de 
plástico para conformação, fechamento em cadarço  e 
zíper nas laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem, costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA.  N. 41. Aprovado para: 
Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045

R$ 139,00

13 03 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado em 
couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, biqueira de 
plástico para conformação, fechamento em cadarço  e 
zíper nas laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem, costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA.  N. 42. Aprovado para: 
Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045

R$ 139,00

14 02 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado em 
couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, biqueira de 
plástico para conformação, fechamento em cadarço  e 
zíper nas laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem, costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA.  N. 43. Aprovado para: 
Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045 R$ 139,00

15 02 PAR

Calçado de segurança - tipo coturno, confeccionado em 
couro vaqueta hidrofugado, COR PRETO, biqueira de 
plástico para conformação, fechamento em cadarço  e 
zíper nas laterais, solado em poliuretano bidensidade 
injetado diretamente no cabedal, forro da gáspea interno 
em não tecido, palmilha de montagem, costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA.  N. 44. Aprovado para: 
Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

Fujiwara
CA28045 R$ 139,00

LOTE 05 – CALÇADOS DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA - SOLADO RESISTENTE A ALTA 
TEMPERATURA – COTA RESERVADA. 
EMPRESA: ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 01 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

2 01 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

3 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

4 06 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90
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5 07 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

6 20 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

7 13 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

8 17 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

9 05 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

10 03 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

LOTE 06 – CALÇADOS DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA - SOLADO RESISTENTE A ALTA 
TEMPERATURA – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO
MARCA/

Nº CA

VALOR 
UNIT. 
(R$)

1 02 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 34. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623

R$ 81,90

2 04 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 35. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623

R$ 81,90

3 04 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 36. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623

R$ 81,90

4 06 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 37. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623

R$ 81,90

5 18 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 38. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90
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6 22 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 39. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

7 63 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 40. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

8 39 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 41. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

9 54 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 42. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

10 16 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 43. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

11 09 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 44. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623 R$ 81,90

12 03 PAR

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de composite, dorso acolchoado, 
fechamento em elásticos laterais, solado em poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e resistente à 
temperatura de até 300 graus exposto por 1 minuto, forro 
do cano em poliéster ou nylon dublado com manta, forro 
da gáspea interno em não tecido, palmilha de montagem 
de não tecido costurada no sistema strobel, sobrepalmilha 
com tratamento antimicrobiano em EVA, número 45. 
Aprovado para: Proteção dos pés contra impactos de 
quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes 
abrasivos, escoriantes e alta temperatura. 

BRACOL 
CA 32623

R$ 81,90

Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 082/2018 - Processo nº 
65.336/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 059/2018 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS) 
MIL BANDEJAS DE CULTIVO DE 15 CÉLULAS ALTA - Interessado: Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 04/04/2018 e Homologada pelo Secretário da 
Administração em 06/04/2018 a empresas abaixo:
LOTE 1 - BANDEJA 

EMPRESA: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - EPP

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P R E Ç O 
UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

01 3000 Un BANDEJA DE CULTIVO DE 15 
CÉLULAS ALTA R$ 1,85 R$ 5.550,00

VALOR TOTAL DO LOTE Nº 01  R$ 5.550,00
Bauru, 09/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 09.700/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 41/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço 
por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de gêneros alimentícios e laticínio. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 23/04/2018 às 8 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 23/04/2018 às 8 h. Início 
da Disputa de Preços dia 23/04/2018 às 11 h – Pregoeiro: Luiz Eduardo Pompolin. O Edital completo e 
informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, 
Centro, 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 714650.
Divisão de Compras, 09/04/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.
 

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 6 meses.
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIO: ONG de Educação, Cultura, Esporte e Lazer “Periferia Legal”. Associação 
Filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.650.803/0001-66, neste ato representada pelo 
Sr.Presidente Vanderlei Antonio de Oliveira, RG. nº 11.640.314-7 SSP/SP., e CPF nº 003.808.568-24.
OBJETO: Um imóvel a Rua Affonso Formenti  nº 2-40, Núcleo Habitacional Mary Dota, L.14, Q.28, 
inscrição cadastral nº 42000014, matrícula nº 47.359 do 2º CRI de Bauru/SP.
Assinatura: 31 de Janeiro de 2018.

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 12 meses.
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PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIO: Silvio Teixeira Alves, brasileiro, RG. nº 0312504020060 SSP/MA e CPF nº 
036.097.243-82.
OBJETO: Imóvel na Rua Maria Garcia de Andrade, esquina com a Avenida Antonio Lopes Cabreira, Q.C, 
do N.H. Jardim Centenário na cidade de Tanabi/SP., Matrícula 28.517, cadastro municipal 00720650. 
Assinatura: 02 de Março de 2018.

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 1 ano
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIOS: Silvio Cezar Medeiros, brasileiro, portador do RG nº 24.848.133-2 SSP/SP e 
CPF nº 141.339.078-17 casado com Débora Aparecida Piras Medeiros, brasileira, portadora do RG nº 
22.415.242-7 SSP/SP e CPF nº 217.745.408-51, ambos residentes e domiciliados na Rua Ângelo Zacharias 
nº 130, Jardim América na cidade de Lençois Paulista/SP.
OBJETO: Um imóvel na Rua Américo Nelli, na Q. F3-A, situado no Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
matrícula nº 28.173 do CRI de Lençois Paulista/SP.
Assinatura: 31 de Janeiro de 2018.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE  HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 
– DAE

Processo Administrativo nº 1.107/2017 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 064/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de rolamentos diversos, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Comunicamos a todos os interessados que o Presidente do DAE procedeu à anulação da homologação do 
certame, bem como a adjudicação e declaração de vencedor e demais atos em relação à empresa Vedantes 
e Isolantes Líder Ltda.,  tendo em vista que  a mesma solicitou a desclassificação do Lote 01, conforme 
cópia do e-mail em fls. 328 dos autos.

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 1.107/2017 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 064/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de rolamentos diversos, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 06/04/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 29:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor Unitário 

em R$
Valor Total 

em R$

01 05 Unid.
ROLAMENTO 6204 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 9,20 R$ 46,00

02 05 Unid.
ROLAMENTO 6205 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 8,89 R$ 44,45

03 18 Unid.
ROLAMENTO 6207 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 16,00 R$ 288,00

04 18 Unid.
ROLAMENTO 6208 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 23,75 R$ 427,50

05 32 Unid.
ROLAMENTO 6209 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 27,00 R$ 864,00

06 23 Unid.
ROLAMENTO 6211 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 46,22 R$ 1.063,06

Item Quant. Unid. Descrição
Valor Unitário 

em R$
Valor Total 

em R$

07 32 Unid.
ROLAMENTO 6212 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 66,99 R$ 2.143,68

08 09 Unid.
ROLAMENTO 6220 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 324,98 R$ 2.924,82

09 95 Unid.
ROLAMENTO 6306 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 17,01 R$ 1.615,95

10 43 Unid.
ROLAMENTO 6308 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 32,29 R$ 1.388,47

11 48 Unid.
ROLAMENTO 6309 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 36,52 R$ 1.752,96

12 84 Unid.
ROLAMENTO 6310 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 69,48 R$ 5.836,32

13 23 Unid.
ROLAMENTO 6311 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 87,00 R$ 2.001,00

14 27 Unid.
ROLAMENTO 6312 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 122,92 R$ 3.318,84

15 05 Unid.
ROLAMENTO 6313 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 178,59 R$ 892,95

16 43 Unid.
ROLAMENTO 6314 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 184,89 R$ 7.950,27

17 09 Unid.
ROLAMENTO 6315 ZZ C 3 ALTA 
ROTACAO
Marca: NTN-SNR

R$ 234,00 R$ 2.106,00

18 16 Unid.
ROLAMENTO 6316 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 307,95 R$ 4.927,20

19 03 Unid.
ROLAMENTO 6319 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 526,00 R$ 1.578,00

20 09 Unid.
ROLAMENTO 6322 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 971,85 R$ 8.746,65

21 27 Unid.
ROLAMENTO 6409 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 191,80 R$ 5.178,60

22 09 Unid.
ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211 
PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 254,00 R$ 2.286,00

23 05 Unid.
ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 1.022,00 R$ 5.110,00

24 09 Unid.
ROLAMENTO 3308 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 205,47 R$ 1.849,23

25 16 Unid.
ROLAMENTO 3310 ZZ C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 339,29 R$ 5.428,64

26 05 Unid.
ROLAMENTO 3311 C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 450,72 R$ 2.253,60

27 05 Unid.
ROLAMENTO 6208.2 ZR C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 23,86 R$ 119,30

28 09 Unid.
ROLAMENTO NU 315 C 3 PRIMEIRA 
LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 566,08 R$ 5.094,72

29 08 Unid.
ROLAMENTO 51113 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR

R$ 118,26 R$ 946,08

1-ª Classificada: Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 78.182,29
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Processo Administrativo nº 2.903/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 015/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de peças de reposição para máquina de perfuração de tubulações sob pressão, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 05/04/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Mecaltec Indústria e Comércio Ltda. EPP

Processo Administrativo nº 4.071/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 017/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de bloqueador de tubo multidimensional, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 05/04/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Isomaxi Comércio de Isolantes e Equipamentos Ltda. EPP

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS  Nº 14/18 - PROCESSO Nº 1564/18 
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/18 - Processo nº 1564/18, regime menor preço, que a abertura da sessão 
que estava marcada para o dia 12/04/2018 às 09 horas, foi alterada para o dia 23/04/2018 às 9 horas, na 
Praça João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, 
quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a  eventual AQUISIÇÃO de cavalete de 
madeira, fita zebrada e cone de sinalização, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados 
no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-
9040.
Bauru, 10 de abril de 2018.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 017/18 -  PROCESSO Nº 2090/18
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/18 - Processo nº 2090/18, regime menor preço. Abertura da sessão em 
23/04/2018 às 09 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de 
Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a AQUISIÇÃO de 
rolo de espuma, rolo de lã de carneiro, rolo de pintura, suporte p/ rolo de pintura, garfo/cabo p/ rolo 
de lã, lixa, thinner, aguarraz, verniz, selador, massa corrida, tinta latex, tinta esmalte, anti ferrugem, 
trincha, rolo antigota, tinta grafite para pisos e rolo de veludo, que encontra-se detalhadamente descritos 
e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-
9040.
Bauru, 10 de abril de 2018.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 1852/2018 – Pregão Presencial Registro de Preços nº 015/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, o credenciamento das empresas participantes, 
ANDRADES MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI; MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME; GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA-EPP; FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDA ME, e AGROPECUÁRIA 
SERRANO LTDA. Após abertura dos envelopes de nº 01 “Proposta de Preço” e encerrada a etapa de 
lances, a Pregoeira resolveu classificar em 1º (primeiro) lugar para a empresa ANDRADES MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS EIRELI, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 e 
85 da Ampla Participação e Cota Reservada; 1º (primeiro) lugar para a empresa FLORESTA E JARDIM 

PIRACICABANO LTDA ME, os itens 19, 26, 27, 36, 51 e 81 da Ampla Participação e Cota Reservada, e 
os itens 09 e 13 da Cota Reservada; e 1º (primeiro) lugar para a empresa AGROPECUÁRIA SERRANO 
LTDA, os itens 09 e 13 da Ampla Participação. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de 
nº 02 “Documentos de Habilitação”, o qual após análise das documentações apresentadas a pregoeira 
resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras. Com exceção das empresas MERCANTIL JOHANNSEN 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME, uma vez que esta não apresentou a Prova de 
Inscrição no Cadastro de Contribuição Estadual, exigida na cláusula 6.2.2 alínea “b”, e empresa GAMA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP, que não apresentou a 
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuição Municipal, exigida na cláusula 6.2.2 alínea “c”, restando 
estas INABILITADAS. Perguntado sobre a intenção de recurso, a resposta foi negativa.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de peças para roçadeiras Husqvarna 143 RII, conforme especificação 
abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR.UNIT VR. TOTAL

1 300 UN
ANEIS DO PISTAO 5109179-
01

Husqvarna R$ 8,50 R$ 2.550,00

2 150 UN
ANEL DE SEGURANÇA DO 
PISTÃO 505297201

Husqvarna R$ 1,31 R$ 196,50

3 75 UN
ANEL TRAVA DO EIXO DO 
PINHÃO 516124101

Husqvarna R$ 1,11 R$ 83,25

4 75 UN
ANEL TRAVA ROLAMENTO 
DA COROA 502849301

Husqvarna R$ 3,58 R$ 268,50

5 75 UN
ANEL TRAVA ROLAMENTOS 
DO PINHÃO 506609901

Husqvarna R$ 1,13 R$ 84,75

6 225 UN
ARRUELA DA SAPATA 
EMBREAGEM 505298001

Husqvarna R$ 3,94 R$ 886,50

7 225 UN
ARRUELA DA SAPATA 
EMBREAGEM 505298101

Husqvarna R$ 4,35 R$ 978,75

8 150 UN
ARRUELA DO ESPAÇADOR 
VIRABREQUIM 505297401

Husqvarna R$ 20,29 R$ 3.043,50

9 75 UN
BOTÃO LIGA/DESLIGA 
503718201

Husqvarna R$ 6,27 R$ 470,00

10 38 UN
CABEÇOTE DO PINHÃO 
5790762-01

Husqvarna R$ 56,90 R$ 2.162,20

11 375 UN
CABO DE ACELERADOR 
522036601

KNB R$ 28,50
R$ 

10.687,50

12 128 PC
CAMPANA EMBREAGEM 
505293801

Husqvarna R$ 56,80 R$ 7.270,40

13 98 PC
CARBURADOR COMPLETO 
5871067-01

Husqvarna R$ 109,71
R$ 

10.751,58

14 15 UN
CARCAÇA CAMPANA DA 
EMBREAGEM 505292901

Husqvarna R$ 57,00 R$ 855,00

15 15 UN
CARCAÇA DO 
AMORTECEDOR 505293001

Husqvarna R$ 36,98 R$ 554,70

16 15 UN
CARCAÇA DO CANO DO 
CARDAN 505293201

Husqvarna R$ 43,80 R$ 657,00

17 15 UN
CARCAÇA MOTOR 5052960-
01

Husqvarna R$ 179,30 R$ 2.689,50

18 38 UN
CARDAN - HUSQVARNA 
505294401

Husqvarna R$ 48,80 R$ 1.854,40

19 45 UN
CARENAGEM DO MOTOR 
(CAPA) Nº 505300501

Husqvarna R$ 43,50 R$ 1.957,50

20 53 UN
CHAVETA VIRABREQUIM 
5066894-01

Husqvarna R$ 2,20 R$ 116,60

21 75 UN
CHICOTE DA BOBINA 
529252901

Husqvarna R$ 8,65 R$ 648,75

22 75 PC
CILINDRO DE MOTOR 
510064201

ITECE R$ 150,80
R$ 

11.310,00

23 38 UN
CONJUNTO DO SUPORTE 
DO GUIDÃO 505294601

Husqvarna R$ 31,50 R$ 1.197,00

24 113 UN
COPO PROTETOR PORCA 
DA LÂMINA 528818101

Husqvarna R$ 34,40 R$ 3.887,20

25 375 UN
CORDA DA PARTIDA 
505302801

Husqvarna R$ 2,00 R$ 750,00

26 75 UN
COROA DO PINHÃO 
579076701

Husqvarna R$ 40,80 R$ 3.060,00

27 23 UN
DEFLETOR DO 
ESCAPAMENTO - 
HUSQVARNA 505299601

Husqvarna R$ 23,40 R$ 538,20

28 75 UN
ENGRENAGEM DA PARTIDA 
504114401

Husqvarna R$ 11,55 R$ 866,25

29 38 UN ESCAPAMENTO 505299301 Husqvarna R$ 39,85 R$ 1.514,30
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30 150 PC
ESPUMA FILTRO AR 
505309201

Husqvarna R$ 9,85 R$ 1.477,50

31 113 UN
FACA PARA ROÇADEIRA 350 
x 1,75mm x1”

ARGON R$ 13,90 R$ 1.570,70

32 113 UN
FILTRO DE AR 587930701 
HUSQVARNA NOVA

Husqvarna R$ 10,90 R$ 1.231,70

33 150 UN
FILTRO DE GASOLINA 
5034432-01

Husqvarna R$ 10,25 R$ 1.537,50

34 113 RL

FIO DE NYLON 3,0 MM 
PARA ROÇADEIRA COSTAL 
QUADRADO EM ROLOS DE 
2 KG

Original Serras R$ 87,90 R$ 9.932,70

35 15 UN
GUARDA-PÓ DA CARCAÇA 
505294001

Husqvarna R$ 2,80 R$ 42,00

36 38 UN
GUIDÃO LADO DIREITO 
505315901

Husqvarna R$ 53,15 R$ 2.019,70

37 38 UN
GUIDÃO LADO ESQUERDO 
505312901

Husqvarna R$ 43,66 R$ 1.659,08

38 150 UN
JUNTA CILINDRO 5100643-
01

Vedamo-tors R$ 1,89 R$ 283,50

39 150 PC
JUNTA DA CARCAÇA DO 
MOTOR 505296401

Husqvarna R$ 1,89 R$ 283,50

40 75 UN
KIT MANGUEIRA DE 
COMBUSTÍVEL 505310301

Husqvarna R$ 8,85 R$ 663,75

41 38 UN
MANICOTO COMPLETO 
5371835-01

Husqvarna R$ 37,45 R$ 1.423,10

42 38 UN
MÓDULO DE IGNIÇÃO 
505298301

Husqvarna R$ 137,40 R$ 5.221,20

43 375 UN
MOLA DA PARTIDA - 
HUSQVARNA 504115001

Husqvarna R$ 17,60 R$ 6.600,00

44 113 UN
MOLAS DE EMBREAGEM 
505297701

Husqvarna R$ 3,54 R$ 400,02

45 300 PC
PARAFUSO CILINDRO 
503200778

Husqvarna R$ 4,15 R$ 1.245,00

46 150 UN
PARAFUSO DA CARCAÇA 
DO MOTOR (CARTER) 
505300201

Husqvarna R$ 2,44 R$ 366,00

47 225 UN
PARAFUSO DA 
CARENAGEM M5 X 12 
505300601

Husqvarna R$ 2,47 R$ 555,75

48 75 UN
PARAFUSO DO 
ESCAPAMENTO 505299401

Husqvarna R$ 5,84 R$ 438,00

49 150 CT
PARAFUSO DO SUPORTE DO 
TANQUE M5x25 505311001

Husqvarna R$ 2,38 R$ 357,00

50 188 UN
PARAFUSOS DE SAPATAS 
EMBREAGEM 505297801

Husqvarna R$ 13,38 R$ 2.515,44

51 75 UN
PINHÃO DA COROA COD. 
579076801

Husqvarna R$ 44,80 R$ 3.360,00

52 75 UN PINO DE PISTÃO 505297101 Husqvarna R$ 11,34 R$ 850,05
53 150 UN PISTÃO 505296901 ITECE R$ 55,80 R$ 8.370,00

54 113 UN
PORCA DA LÂMINA - 
HUSQVARNA

Husqvarna R$ 4,85 R$ 548,05

55 75 UN
PRE FILTRO 587287602 
HUSQVARNA NOVA

Husqvarna R$ 16,47 R$ 1.235,25

56 75 UN PROTETOR 5373316-03 Husqvarna R$ 109,00 R$ 1.175,00

57 225 UN
PUXADOR DA PARTIDA 
5053034-01

Wireflex R$ 3,89 R$ 875,25

58 75 UN
RETENTOR DE GRAXA DA 
COROA 521522201

Husqvarna R$ 12,49 R$ 936,75

59 75 UN
RETENTOR VIRABREQUIM 
LADO DIREITO 504121501

Husqvarna R$ 6,74 R$ 505,50

60 75 UN
RETENTOR VIRABREQUIM 
LADO ESQUERDO 505296701

Husqvarna R$ 6,74 R$ 505,50

61 113 UN
ROLAMENTO DO EIXO DA 
COROA (6202) 5161317-01

IMDEPA R$ 4,89 R$ 552,57

62 113 UN
ROLAMENTO DO EIXO DA 
COROA INFERIOR (6000) 
505170201

IMDEPA R$ 4,89 R$ 552,57

63 225 UN
ROLAMENTO DO PINHÃO 
(6001) 516127901

IMDEPA R$ 4,89 R$ 1.100,25

64 75 UN
ROLAMENTO DO 
VIRABREQUIM (AGULHA) 
CÓD.505297301

Husqvarna R$ 18,89 R$ 1.416,75

65 150 UN
ROLAMENTO DO 
VIRABREQUIM 505296501

Husqvarna R$ 22,65 R$ 3.397,50

66 225 UN
SAPATA EMBRAGEM MAQ. 
COSTAL- 505297601

Husqvarna R$ 39,89 R$ 8.975,25

67 150 UN
SUPORTE DA MOLA 5041147-
01

Husqvarna R$ 18,59 R$ 2.788,50

68 38 UN
SUPORTE DO CINTO COD. 
505295301

Husqvarna R$ 35,69 R$ 1.356,22

69 23 UN
SUPORTE DO 
ESCAPAMENTO 505299701

Husqvarna R$ 20,84 R$ 479,32

70 38 UN
SUPORTE DO FILTRO DE AR 
HUSQVARNA NOVA

Husqvarna R$ 32,10 R$ 1.219,80

71 30 UN
SUPORTE DO TANQUE 
505310901

Husqvarna R$ 57,45 R$ 1.723,50

72 75 UN
SUPORTE ESPUMA DO 
FILTRO DE AR 5053088-01

Husqvarna R$ 31,65 R$ 2.373,75

73 23 UN
SUPORTE PROTETOR 
528818501

Husqvarna R$ 20,89 R$ 480,47

74 60 UN
TAMPA CARENAGEM 
5053011-01

Husqvarna R$ 20,80 R$ 1.248,00

75 60 UN
TAMPA DE PARTIDA 
5053017-01

Husqvarna R$ 32,75 R$ 1.965,00

76 38 UN
TAMPA DO FILTRO DE AR 
HUSQVARNA NOVA

Husqvarna R$ 25,90 R$ 984,20

77 75 UN
TAMPA DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 505309601

Husqvarna R$ 14,89 R$ 1.116,75

78 53 UN
TAMPA FILTRO DE AR 
505309301

Husqvarna R$ 25,94 R$ 1.374,82

79 23 UN
TANQUE DE COMBUSTIVEL 
586931501

Husqvarna R$ 154,49 R$ 3.553,27

80 300 UN
TRIMMER DE RECORTE P/ 
ROÇADEIRA HUSQVARNA 
143 RII

Andrades R$ 34,90
R$ 

10.470,00

81 38 UN
TUBO CARDAN - 
HUSQVARNA 5052940301

Husqvarna R$ 137,90 R$ 5.240,20

82 45 UN
VEDADOR DA CARENAGEM 
- HUSQVARNA 505301301

Husqvarna R$ 5,09 R$ 229,05

83 375 UN VELA 5154974-01 NGK R$ 7,79 R$ 2.921,25

84 150 UN VIRABREQUIM 5851530-01 Husqvarna R$ 235,85
R$ 

35.377,50

85 8 UN
VOLANTE DO ROTOR 
505298201

Husqvarna R$ 118,90 R$ 951,20

COTA RESERVADA ME/EPP
ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR.UNIT VR. TOTAL

1 100 UN
ANEIS DO PISTAO 5109179-
01

Husqvarna R$ 8,50 R$ 850,00

2 50 UN
ANEL DE SEGURANÇA DO 
PISTÃO 505297201

Husqvarna R$ 1,31 R$ 65,50

3 25 UN
ANEL TRAVA DO EIXO DO 
PINHÃO 516124101

Husqvarna R$ 1,11 R$ 27,75

4 25 UN
ANEL TRAVA ROLAMENTO 
DA COROA 502849301

Husqvarna R$ 3,58 R$ 89,50

5 25 UN
ANEL TRAVA ROLAMENTOS 
DO PINHÃO 506609901

Husqvarna R$ 1,13 R$ 28,25

6 75 UN
ARRUELA DA SAPATA 
EMBREAGEM 505298001

Husqvarna R$ 3,94 R$ 295,50

7 75 UN
ARRUELA DA SAPATA 
EMBREAGEM 505298101

Husqvarna R$ 4,35 R$ 326,25

8 50 UN
ARRUELA DO ESPAÇADOR 
VIRABREQUIM 505297401

Husqvarna R$ 20,29 R$ 1.014,50

9 25 UN
BOTÃO LIGA/DESLIGA 
503718201

Husqvarna R$ 6,55 R$ 163,75

10 12 UN
CABEÇOTE DO PINHÃO 
5790762-01

Husqvarna R$ 56,90 R$ 682,80

11 125 UN
CABO DE ACELERADOR 
522036601

KNB R$ 28,50 R$ 3.562,50

12 42 PC
CAMPANA EMBREAGEM 
505293801

Husqvarna R$ 56,80 R$ 2.385,60
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13 32 PC
CARBURADOR COMPLETO 
5871067-01

Husqvarna R$ 116,45 R$ 3.726,40

14 5 UN
CARCAÇA CAMPANA DA 
EMBREAGEM 505292901

Husqvarna R$ 57,00 R$ 285,00

15 5 UN
CARCAÇA DO 
AMORTECEDOR 505293001

Husqvarna R$ 36,98 R$ 184,90

16 5 UN
CARCAÇA DO CANO DO 
CARDAN 505293201

Husqvarna R$ 43,80 R$ 219,00

17 5 UN
CARCAÇA MOTOR 5052960-
01

Husqvarna R$ 179,30 R$ 896,50

18 12 UN
CARDAN - HUSQVARNA 
505294401

Husqvarna R$ 48,80 R$ 585,60

19 15 UN
CARENAGEM DO MOTOR 
(CAPA) Nº 505300501

Husqvarna R$ 43,50 R$ 625,50

20 17 UN
CHAVETA VIRABREQUIM 
5066894-01

Husqvarna R$ 2,20 R$ 37,40

21 25 UN
CHICOTE DA BOBINA 
529252901

Husqvarna R$ 8,65 R$ 216,25

22 25 PC
CILINDRO DE MOTOR 
510064201

ITECE R$ 150,80 R$ 3.770,00

23 12 UN
CONJUNTO DO SUPORTE 
DO GUIDÃO 505294601

Husqvarna R$ 31,50 R$ 378,00

24 37 UN
COPO PROTETOR PORCA 
DA LÂMINA 528818101

Husqvarna R$ 34,40 R$ 1.272,80

25 125 UN
CORDA DA PARTIDA 
505302801

Husqvarna R$ 2,00 R$ 250,00

26 25 UN
COROA DO PINHÃO 
579076701

Husqvarna R$ 40,80 R$ 1.020,00

27 7 UN
DEFLETOR DO 
ESCAPAMENTO - 
HUSQVARNA 505299601

Husqvarna R$ 23,40 R$ 163,80

28 25 UN
ENGRENAGEM DA PARTIDA 
504114401

Husqvarna R$ 11,55 R$ 288,75

29 12 UN ESCAPAMENTO 505299301 Husqvarna R$ 39,85 R$ 478,20

30 50 PC
ESPUMA FILTRO AR 
505309201

Husqvarna R$ 9,85 R$ 492,50

31 37 UN
FACA PARA ROÇADEIRA 350 
x 1,75mm x1”

ARGON R$ 13,90 R$ 514,30

32 37 UN
FILTRO DE AR 587930701 
HUSQVARNA NOVA

Husqvarna R$ 10,90 R$ 403.30

33 50 UN
FILTRO DE GASOLINA 
5034432-01

Husqvarna R$ 10,25 R$ 512,50

34 37 RL

FIO DE NYLON 3,0 MM 
PARA ROÇADEIRA COSTAL 
QUADRADO EM ROLOS DE 
2 KG

Original Serras R$ 87,90 R$ 3.252,30

35 5 UN
GUARDA-PÓ DA CARCAÇA 
505294001

Husqvarna R$ 2,80 R$ 14,00

36 12 UN
GUIDÃO LADO DIREITO 
505315901

Husqvarna R$ 53,15 R$ 637,80

37 12 UN
GUIDÃO LADO ESQUERDO 
505312901

Husqvarna R$ 43,66 R$ 523,92

38 50 UN
JUNTA CILINDRO 5100643-
01

Vedamo-tors R$ 1,89 R$ 94,50

39 50 PC
JUNTA DA CARCAÇA DO 
MOTOR 505296401

Husqvarna R$ 1,89 R$ 94,50

40 25 UN
KIT MANGUEIRA DE 
COMBUSTÍVEL 505310301

Husqvarna R$ 8,85 R$ 221,25

41 12 UN
MANICOTO COMPLETO 
5371835-01

Husqvarna R$ 37,45 R$ 449,40

42 12 UN
MÓDULO DE IGNIÇÃO 
505298301

Husqvarna R$ 137,40 R$ 1.648,80

43 125 UN
MOLA DA PARTIDA - 
HUSQVARNA 504115001

Husqvarna R$ 17,60 R$ 2.200,00

44 37 UN
MOLAS DE EMBREAGEM 
505297701

Husqvarna R$ 3,54 R$ 130,98

45 100 PC
PARAFUSO CILINDRO 

503200778
Husqvarna R$ 4,15 R$ 415,00

46 50 UN

PARAFUSO DA CARCAÇA 

DO MOTOR (CARTER) 

505300201

Husqvarna R$ 2,44 R$ 122,00

47 75 UN

PARAFUSO DA 

CARENAGEM M5 X 12 

505300601

Husqvarna R$ 2,47 R$ 185,25

48 25 UN
PARAFUSO DO 

ESCAPAMENTO 505299401
Husqvarna R$ 5,84 R$ 146,00

49 50 CT
PARAFUSO DO SUPORTE DO 

TANQUE M5x25 505311001
Husqvarna R$ 2,38 R$ 119,00

50 62 UN
PARAFUSOS DE SAPATAS 

EMBREAGEM 505297801
Husqvarna R$ 13,38 R$ 829,56

51 25 UN
PINHÃO DA COROA COD. 

579076801
Husqvarna R$ 44,80 R$ 1.120,00

52 25 UN PINO DE PISTÃO 505297101 Husqvarna R$ 11,34 R$ 283,60
53 50 UN PISTÃO 505296901 ITECE R$ 55,80 R$ 2.790,00

54 37 UN
PORCA DA LÂMINA - 

HUSQVARNA
Husqvarna R$ 4,85 R$ 179,45

55 25 UN
PRE FILTRO 587287602 

HUSQVARNA NOVA
Husqvarna R$ 16,47 R$ 411,75

56 25 UN PROTETOR 5373316-03 Husqvarna R$ 109,00 R$ 2.725,00

57 75 UN
PUXADOR DA PARTIDA 

5053034-01
Wireflex R$ 3,89 R$ 291,75

58 25 UN
RETENTOR DE GRAXA DA 

COROA 521522201
Husqvarna R$ 12,49 R$ 312,25

59 25 UN
RETENTOR VIRABREQUIM 

LADO DIREITO 504121501
Husqvarna R$ 6,74 R$ 168,50

60 25 UN
RETENTOR VIRABREQUIM 

LADO ESQUERDO 505296701
Husqvarna R$ 6,74 R$ 168,50

61 37 UN
ROLAMENTO DO EIXO DA 

COROA (6202) 5161317-01
IMDEPA R$ 4,89 R$ 180,93

62 37 UN

ROLAMENTO DO EIXO DA 

COROA INFERIOR (6000) 

505170201

IMDEPA R$ 4,89 R$ 180,93

63 75 UN
ROLAMENTO DO PINHÃO 

(6001) 516127901
IMDEPA R$ 4,89 R$ 366,75

64 25 UN

ROLAMENTO DO 

VIRABREQUIM (AGULHA) 

CÓD.505297301

Husqvarna R$ 18,89 R$ 472,25

65 50 UN
ROLAMENTO DO 

VIRABREQUIM 505296501
Husqvarna R$ 22,65 R$ 1.132,50

66 75 UN
SAPATA EMBRAGEM MAQ. 

COSTAL- 505297601
Husqvarna R$ 39,89 R$ 2.991,75

67 50 UN
SUPORTE DA MOLA 5041147-

01
Husqvarna R$ 18,59 R$ 929,50

68 12 UN
SUPORTE DO CINTO COD. 

505295301
Husqvarna R$ 35,69 R$ 428,28

69 7 UN
SUPORTE DO 

ESCAPAMENTO 505299701
Husqvarna R$ 20,84 R$ 145,88

70 12 UN
SUPORTE DO FILTRO DE AR 

HUSQVARNA NOVA
Husqvarna R$ 32,10 R$ 385,20

71 10 UN
SUPORTE DO TANQUE 

505310901
Husqvarna R$ 57,45 R$ 574,50

72 25 UN
SUPORTE ESPUMA DO 

FILTRO DE AR 5053088-01
Husqvarna R$ 31,65 R$ 791,25

73 7 UN
SUPORTE PROTETOR 

528818501
Husqvarna R$ 20,89 R$ 146,23

74 20 UN
TAMPA CARENAGEM 

5053011-01
Husqvarna R$ 20,80 R$ 416,00

75 20 UN
TAMPA DE PARTIDA 

5053017-01
Husqvarna R$ 32,75 R$ 655,00

76 12 UN
TAMPA DO FILTRO DE AR 

HUSQVARNA NOVA
Husqvarna R$ 25,90 R$ 310,80
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77 25 UN
TAMPA DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 505309601

Husqvarna R$ 14,89 R$ 372,25

78 17 UN
TAMPA FILTRO DE AR 
505309301

Husqvarna R$ 25,94 R$ 440,98

79 7 UN
TANQUE DE COMBUSTIVEL 
586931501

Husqvarna R$ 154,49 R$ 1.081,43

80 100 UN
TRIMMER DE RECORTE P/ 
ROÇADEIRA HUSQVARNA 
143 RII

Andrades R$ 34,90 R$ 3.490,00

81 12 UN
TUBO CARDAN - 
HUSQVARNA 5052940301

Husqvarna R$ 137,90 R$ 1.654,80

82 15 UN
VEDADOR DA CARENAGEM 
- HUSQVARNA 505301301

Husqvarna R$ 5,09 R$ 763,50

83 125 UN VELA 5154974-01 NGK R$ 7,79 R$ 973,75

84 50 UN VIRABREQUIM 5851530-01 Husqvarna R$ 235,85
R$ 

11.792,50

85 2 UN
VOLANTE DO ROTOR 
505298201

Husqvarna R$ 118,90 R$ 237,80

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 10 de abril de 2018.
Comissão de Licitação.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIA 21/12/2017.
Onde se lê:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 074/2017 – Processo nº 10.075/2018
Notificamos aos interessados ...

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 750 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, 
transparente, tamanho a4 - pacote com 100 
unidades

PLASTI-
FILME

R$ 12,00 R$ 9.000,00

COTA RESERVADA

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 250 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, 
transparente, tamanho a4 - pacote com 100 
unidades

PLASTI-
FILME

R$ 12,00 R$ 3.000,00

Leia-se:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 074/2017 – Processo nº 10.075/2018
Notificamos aos interessados ...

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 750 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, transparente, 
tamanho a4 - pacote com 100 unidades

PLASTI-
FILME

R$ 0,12 R$ 90,00

COTA RESERVADA

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 250 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, transparente, 
tamanho a4 - pacote com 100 unidades

PLASTI-
FILME

R$ 0,12 R$ 30,00

Valor Total Estimado (Cota Principal + Cota Reservada): R$ 269.335,20 (Duzentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 10 de abril de 2018.
Comissão de Licitação

ERRATA DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIA 16/01/2018.
Onde se lê:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018.
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 074/2017 – Processo nº 10.075/2018.....

COTA PRINCIPAL

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 750 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, 
transparente, tamanho a4 - pacote com 100 
unidades

PLASTI-
FILME

R$ 12,00 R$ 9.000,00

COTA RESERVADA

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 250 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, 
transparente, tamanho a4 - pacote com 100 
unidades

PLASTI-
FILME

R$ 12,00 R$ 3.000,00

Leia-se:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018.
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 074/2017 – Processo nº 10.075/2017.....

COTA PRINCIPAL

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 750 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, transparente, 
tamanho a4 - pacote com 100 unidades

PLASTI-
FILME

R$ 0,12 R$ 90,00

COTA RESERVADA

Item
Qte
Est.

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor
Total

76 250 Unid.
Plástico para pasta catálogo 4 furos, transparente, 
tamanho a4 - pacote com 100 unidades

PLASTI-
FILME

R$ 0,12 R$ 30,00

Valor Total Geral (Cota Principal + Cota Reservada): R$ 210.701,65 (Duzentos e dez mil setecentos e um 
reais e sessenta e cinco centavos)
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 10 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2016
Processo nº 5631/2015 – Pregão Presencial nº 016/15
Contratante: EMDURB – Contratada: SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: A CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, pactuam a PRORROGAÇÃO 
do presente contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, de 20 de abril de 2018 à 19 de abril de 2020, 
perfazendo ao final deste 48 (trinta e seis) meses de vigência contratual. Fica acordado pelas partes que 
poderá ser feita rescisão unilateral pela Administração antes de findo o prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses constantes desta prorrogação, sem que haja qualquer direito a multa ou indenização prevista em 
lei ou em contrato. Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado no período pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na cláusula 2.2 do contrato em epígrafe. O 
objeto do contrato a ser prorrogado é a contratação da empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
de fiscalização eletrônica da velocidade, através de medidor e registrador FIXO, SEM MOSTRADOR 
(display) de velocidade, com equipamento de detecção de infração de trânsito por excesso de velocidade. 
O valor pago estimado a CONTRATADA é de: valor unitário pelo lote 01 de R$ 1.321.717,02 (um milhão 
trezentos e vinte e um mil, setecentos e dezessete reais e dois centavos) e o valor unitário pelo lote 02 de 
R$ 334.387,20 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 1.656.104,22 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e quatro reais e vinte 
e dois centavos). Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do 
presente ou outro termo aditivo.
Assinado em: 02/04/2018
Bauru, 10 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB
 

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

Donizete 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
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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, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- 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).

COMUNICADOS

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.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias 
Municipais e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru.

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 129/2018
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 09 de abril de 2018 a(o) Sr(a). Raquel de Fatima 
Romualdo, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-05, PIS/PASEP 
nº 10709847235, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de 
Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional nº 14.578, padrão A-20, com proventos 
proporcionais conforme procedimento administrativo nº 453/2018, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 09 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 130/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 09 de abril de 2018 a(o) Sr(a). Eunice de 
Cayres Muniz, portador(a) do RG nº. 17.XXX.XXX-0 e CPF/MF nº. 096.XXX.XXX-61, PIS/PASEP 
nº 12145542339, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de 
Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional nº 20.771, padrão A-20, com proventos 
integrais conforme procedimento administrativo nº 480/2018, 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, 09 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 131/2018
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 09 de abril de 2018 a(o) Sr(a). Ieda Oliveira 
Lima, portador(a) do RG nº. 10.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 034.XXX.XXX-75, PIS/PASEP nº 
10804923857, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo 
de Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental, matrícula funcional nº 
26.030, padrão B-09, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 621/2018, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92 incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 
5397/2006.
Bauru, 09 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 132/2018
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 09 de abril de 2018 a(o) Sr(a). Kozo Wada, 
portador(a) do RG nº. 3.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 753.XXX.XXX-72, PIS/PASEP nº 
1201556618-1, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de 
Especialista em Saúde – Médico, matrícula funcional nº 27.989, padrão B-14, com proventos proporcionais 
conforme procedimento administrativo nº 631/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no 
artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 09 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 133/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 09 de abril de 2018 a(o) Sr(a). Cidneia Aparecida 
Fogaça dos Santos, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-01, PIS/
PASEP nº 10887668957, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Cultura 
cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, matrícula 
funcional nº 15.385, padrão C-24, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 673/2018, 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, 09 de abril de 2018.


