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LEIS MUNICIPAIS
LEI  Nº 7.196, DE 10 DE ABRIL DE 2.019

P. 24.081/18 Ap. 37.474/06 (capa) Revoga a Lei Municipal nº 5.616, de 30 de julho de 2.008, que 
autorizou o Executivo a destinar uma área de propriedade do Município de Bauru à empresa EMPORIUM 
COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA - EPP.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 5.616, de 30 de julho de 2.008, que autorizou o 

Executivo a destinar uma área de propriedade do Município de Bauru à empresa 
EMPORIUM COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA – EPP.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 10 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.197, DE 10 DE ABRIL DE 2.019
P. 72.288/18  Institui o “Programa de Instalação de Lixeiras e Coletores de Lixo” no Município 
de Bauru.
  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. 1°  Fica instituído o Programa de Instalação de Lixeiras e Coletores de Lixo com 

contrapartida de publicidade institucional nos logradouros públicos, sem ônus ao 
Município ou repasse de recursos públicos, a fim de contribuir e incentivar o descarte 
consciente dos resíduos sólidos (lixo), gerados em ambientes públicos de circulação 
de pedestres tais como: calçadas, praças, parques e próprios municipais, dentre 
outros.

Art. 2º  Fica permitido ao Poder Executivo firmar parcerias por meio de Chamamento 
Público, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2.014, com a sociedade civil organizada, pessoas físicas e jurídicas e entidades de 
classe, que tenham interesse em instalar lixeiras e coletores de lixo nos logradouros 
públicos do Município, sem gerar qualquer ônus ao Município ou repasse de recursos 
públicos.

§ 1º  Os logradouros públicos a que se refere este artigo correspondem aos bosques, 
praças, parques, espaços culturais, próprios, ruas, avenidas e estradas rurais.

§ 2º  O Poder Executivo poderá, ao seu critério, e para facilitar o Chamamento previsto 
neste artigo, dividir o espaço territorial do Município por setores específicos.

Art. 3º  As empresas privadas, pessoas físicas, Associações, Cooperativas, Organizações Não 
Governamentais e grupos organizados poderão veicular publicidade institucional 
alusiva à sua parceria em todos os recipientes que forem instalados às suas expensas 

como contrapartida.
§ 1º  A forma de veiculação da publicidade referida neste artigo como dizeres, dimensões, 

materiais, disposição de colocação e até mesmo tipos de iluminação, quando houver, 
deverá estar detalhada no memorial do processo de Chamamento Público visto a 
peculiaridade de cada local, respeitando as indicações técnicas, como fluxos de 
pessoas, padrões estipulados em regulamentos, adequações aos espaços, além de 
previsões legais municipais, estaduais e federais.

§ 2º  Ficam expressamente vedadas quaisquer campanhas publicitárias de caráter político, 
partidário, religioso, ideológico ou que promovam produtos fumígenos, derivados ou 
não do tabaco, bebidas alcoólicas no geral, produtos nocivos à saúde e todos aqueles 
que promovam jogos de diversão que atentem contra os bons costumes.

§ 3º  Os locais para a implantação das lixeiras serão indicados pelo Poder Executivo 
através da pasta requerente do Chamamento Público.

Art. 4º  Será permitida somente a divulgação da instituição parceira que assinar o contrato do 
lote liberado.

Art. 5º  Os custos da confecção e da colocação das lixeiras serão de inteira responsabilidade 
dos parceiros que assinarem o termo com o Município, bem como a manutenção dos 
serviços de conservação, manutenção e/ou troca dos recipientes danificados.

Art. 6º  A assinatura do contrato com as entidades por meio deste instrumento não retira do 
Poder Executivo o poder de intervir na manutenção, conservação, troca ou retirada 
das lixeiras caso o parceiro deixe de atender aos critérios estabelecidos nesta lei. 

Art. 7º  Ao final do contrato as lixeiras serão incorporadas ao patrimônio público sem 
qualquer direito a indenização.

Art. 8º  Caso o parceiro deixe de cumprir com os critérios estabelecidos nesta lei, o Poder 
Executivo por meio da sua pasta responsável, suspenderá o contrato e publicará 
no Diário Oficial que o infrator não poderá participar por dois anos de atividades 
que visem a divulgação do seu nome, marca ou produto nos logradouros e próprios 
municipais.

Art. 9º  A instalação das lixeiras será permitida após a celebração do contrato com o Município 
de Bauru, representado pelo titular da pasta requerente e após a publicação no Diário 
Oficial do Município.

Art. 10  O contrato terá vigência por 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual 
período até 60 (sessenta) meses, havendo concordância e interesse das partes, 
podendo ser rescindido por qualquer uma delas e a qualquer tempo desde que uma 
notifique a outra com prazo mínimo de 90 (noventa) dias, respeitados os direitos e 
obrigações detalhados no processo licitatório.

Art. 11  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogado o inciso IV do art. 1° da 
Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001.
Bauru, 10 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.235, DE 09 DE ABRIL DE 2.019

P. 15.766/10 – 21.303/06 (capa) Designa membros do GAE – GRUPO DE ANÁLISE DE 
EMPREENDIMENTOS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica designado para integrar o Grupo de Análise de Empreendimentos – GAE, 

representando a Secretaria Municipal da Educação, Luciano Martins Junior, como 
membro titular, em substituição a Luciana Maria Vigo Duarte, designada pelo 
Decreto Municipal nº 13.477 de 08 de agosto de 2.017.

Art. 2º Fica designado para integrar o Grupo de Análise de Empreendimentos – GAE, 
representando a Secretaria Municipal da Educação, Claudio Kadihara, como 
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membro suplente, em substituição a Luciano Martins Junior, designado pelo Decreto 
Municipal nº 13.585 de 16 de novembro de 2.017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 09 de abril de 2.019.

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

DECRETO Nº 14.236, DE 10 DE ABRIL DE 2.019
P. 55.665/15 - 5.284/15 (DAE) Nomeia Presidente do Conselho do Fundo Municipal para construção do 
Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano, criado pela Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Fica nomeado como Presidente do Conselho Diretor do Fundo Municipal para 

construção do Sistema de Tratamento de Esgoto, o Sr. Eliseu Areco Neto, portador 
do RG nº 13.419.826-8, em substituição ao Sr. Eric Édir Fabris, nomeado através do 
Decreto Municipal nº 13.301, de 12 de janeiro de 2.017.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 
01 de abril de 2.019.

 Bauru, 10 de abril de 2.019.
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 14.239,  DE 12 DE ABRIL DE 2.019
P. 18.531/09  Nomeia os membros do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – 
CADEM para o biênio 2.019 - 2.021.

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 compor o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 

– CADEM, atendendo ao art. 8º da Lei Municipal nº 5.198, de 22 de outubro de 
2.004, para o biênio 2.019 - 2.021, os seguintes membros:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda – 
SEDECON
Presidente: Aline Prado Fogolin
Vice-Presidente: Rafael Nunes Rosalin
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA
Titular: Marta Ribeiro Alves Cezar 
Suplente: Thais Cristina Hokamura
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
Titular: Aparecido Anselmo Ferreira da Silva
Suplente: Antônio Rodrigues Junior
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SAGRA
Titular: Jorge Luiz Abranches 
Suplente: Rafael Santana Lima
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP
Titular: Gino Paulucci Junior
Suplente: Domingos Antonio Malandrino
Sindicato dos Empregados do Comércio de Bauru
Titular: Cilso José de Moraes
Suplente: Marcos D’Ávila Pacheli
Sindicato dos Contabilistas de Bauru
Titular: Antonio Donizete Vieira
Suplente: Rui Rocha Junior
Associação Comercial de Bauru – ACIB
Titular: Paulo Roberto Martinello Junior
Suplente: Mariana Petelinkar

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 12 de abril de 2.019

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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   17/19
P. 47.306/19 Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município, exercício 2.019, 
na Câmara Municipal, promovendo ajuste contábil referente a Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente 

da Câmara Municipal, aprovado pela Lei Municipal nº 7.155, de 10 de dezembro 
de 2.018, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) conforme a seguinte 
classificação orçamentária:
01.031.0027.2131.0000, Administração Geral da Câmara, na categoria 
econômica 3.3.90.40.00 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
PJ), ficha orçamentária 19.

Art. 2º  Para abertura do crédito especial será realizada anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária:
01.031.0027.2131.0000, Administração Geral da Câmara Municipal, na 
categoria econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 007, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2.019.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
04, abril, 19

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 adequação de recursos no 
orçamento vigente para atender à Câmara Municipal. 

Tal ajuste visa adequar o registro contábil e orçamentário das despesas oriundas da 
contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica, conforme Plano de 
Contas Audesp 2.019.

Os recursos para o crédito especial originarão de anulação da dotação de recursos 
orçamentários da mesma ação e as alterações não afetam as metas fiscais previstas nas peças de planejamento. 

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado. Entretanto, colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

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

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO;
SUGESTÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.833/18 - PROCESSO Nº 54.657/17 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA - ME - 
OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira, para acrescer 11 (onze) meses ao 
prazo contratual, passando dos atuais 12 (doze) meses para 23 (vinte e três) meses, passando o item a ter a 
seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 23 (vinte e três) meses.” - ASSINATURA: 
28/03/19.
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.168//18 - PROCESSO Nº 49.570/17 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP - OBJETO: Há necessidade de acréscimo de mais 9,14% nos serviços de execução do objeto do 
contrato nº 9.168/18, conforme justificativa e documentos encartados no Processo Administrativo nº 
49.570/17. Por via de consequência será acrescido ao valor original do contrato, a importância de R$ 
14.344,57 (quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), passando de R$ 
156.926,52 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) para 
R$ 171.271,09 (cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos) o valor total do 
contrato, razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: 
“4.1. O valor do presente contrato será de R$ 171.271,09 (cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e um 
reais e nove centavos) obtidos com base na planilha de quantidade e preços unitários da CONTRATADA, 
que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.” - ASSINATURA: 09/04/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
SEDE da Secretaria da Administração

Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 
Funcional.

Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900
Atendimento: 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

Secretário da Administração: (14) 98129-1264
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 

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/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 01/04/2019, portaria nº 1.148/2019, exonera, a pedido, o servidor EDELSON 
BELING, RG nº 59.659.904-3, matrícula nº 33.769, do cargo efetivo de Especialista em Saúde – Médico, 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo nº 50.949/2019.

A partir 01/04/2019, portaria nº 1.149/2019, exonera, a pedido, a servidora FABIANA ELIAS 
PEREGRINA BISSOLI, RG nº 32.184.859-7, matrícula nº 33.895, do cargo efetivo de Especialista em 
Saúde – Médico, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo nº 50.906/2019.

DISPENSA: A partir 13/04/2019, portaria nº 1.150/2019, dispensa, o servidor IDOMEU ALVES DE 
OLIVEIRA JUNIOR, RG nº 16.829.510, matrícula nº 23.667, da função de confiança de Diretor de 
Divisão da Procuradoria de Execução Fiscal, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, conforme 
processo nº 54787/2019.

TRANSFERÊNCIA: A partir de 01/04/2019, portaria nº 1.151/2019, transfere, a pedido, o servidor 
SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 32.338, RG nº 24.848.718-8, Agente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Motorista, da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme processo nº 48.973/2019.

CESSÃO: Portaria nº 1.152/2019, concede a cessão da servidora MARCIA GIACON NEGRATO, 
matrícula nº 17.193, RG nº 15.506.791-6, Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de 
Administração, para prestar serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – Juízo da 23ª Zona 
Eleitoral, sem prejuízo de vencimentos, no período de 15/04/2019 a 31/12/2019, conforme processo nº 
50.421/2019.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Informamos que o requerimento de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) foi 
indeferido.
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 PROCESSO SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

29386 35.161/2019 INDEFERIDO
NÃO POSSUI 05 (CINCO) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO A PARTIR DA 

ÚLTIMA ENTREGA

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
11627/2011.

Informamos que o requerimento de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) foi 
indeferido.
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 PROCESSO SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

29506 40.430/2019 INDEFERIDO
NÃO POSSUI 05 (CINCO) ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO A PARTIR DA 

ÚLTIMA ENTREGA

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
11627/2011.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

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

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS - LOTE 60
MATRÍCULA E-DOC RETROATIVO (NOVO CICLO)

15762 528/19 3/1/2019
16702 330/19 5/1/2019
21318 1470/19 11/1/2019
23080 367/19 02/01/2019
23180 334/19 2/1/2019
23220 529/19 3/1/2019
23235 12011/19 24/1/2019
23522 2541/19 7/1/2019
23654 1133/19 3/1/2019
23679 1584/19 9/1/2019
23704 376/19 2/1/2019
23705 354/19 5/1/2019
24265 1132/19 3/1/2019
24403 84133/18 1/1/2019
25451 8383/19 17/1/2019
25472 20619/19 7/2/2019
28523 8346/19 17/1/2019
28890 7380/19 16/1/2019
29424 324/19 2/1/2019
29584 852/18 4/1/2018
30430 9002/19 18/1/2019
30731 9906/19 21/1/2019
31112 30941/17 2/5/2017
31132 18345/17 14/3/2017
32076 24188/19 14/2/2019
32199 75615/17 26/10/2017
32628 26734/19 19/2/2019
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32634 26632/19 19/2/2019
32635 29392/19 25/2/2019
700001 13979/19 28/1/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 1153/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - TRATORISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3103 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) REGINALDO APARECIDO LEMES, portador(a) do 
RG n 343846512, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 07º lugar, no concurso público 
para AGENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - TRATORISTA, edital nº 
14/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/04/2019 ÀS 8h.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível) 
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link: (http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) ao qual pode ser retirado no link: 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, 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;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br) com nome atualizado;
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
14. 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).

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 1154/2019 ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração de 
Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S O L 
V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) MARIA DE LOURDES ALVES DO CARMO FERNANDES, 
portador(a) do RG n.º 207448395, matrícula 25632 cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA 
ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, e SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 7.109 
de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 
5º ANO, a partir de 15/04/2019.

PORTARIA N.º 1155/2019 ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S 
O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) MARCIA REGINA DE CASTRO FELICIO, portador(a) 
do RG n.º 280592565, matrícula 32365 cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - 
MERENDEIRA, e SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, 
RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, a partir de 15/04/2019.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 06/04/2019, portaria n° 1156/2019, nomeia o servidor Etelvino Zacarias Martins, RG 
n°18.037.165-4, matrícula n°34718, para responder pelo cargo em comissão de Assessor do Gabinete do 
Gabinete do Prefeito, cumulativamente com o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Obras 
Públicas. 

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 06/2019
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 AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE 
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, 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 Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 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: Vely 
Ferreira Pedreira, Aline Del Nero Fragoso Fernandes da Costa, Emilin Odília Rossi de Carvalho 
Goulart, Eduardo Jannone da Silva, Andrea Belli Floriano, Maria Aline Lemos Silva Tobias, Waldinei 
Wellington Damacena Facirolli e Donizete do Carmo dos Santos, sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone, Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os 
membros nomeados através da Portaria nº 873/2019, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva 1 serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 23 (vinte e três) de maio de 2019.
8. As datas, local e horário de realização da 2ª Fase - Curso de Formação, 3ª Fase - Prova Objetiva 
2 e 4ª Fase – Análise de Títulos serão divulgados nos respectivos Editais de Convocação publicados 
oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do 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)¹ Escolaridade/Pré-
Requisito Vencimentos² Benefícios³

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente 
Educacional –
CUIDADOR 

DE 
CRIANÇAS, 

JOVENS, 
ADULTOS E 

IDOSOS

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.190,20 R$ 451,00 40 horas / 

semanais R$ 30,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade do Agente Educacional da Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/18.
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – 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 15 
(quinze) de abril de 2.019 ate às 19h59min do dia 10 (dez) de maio de 2.019, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Agente Educacional – CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
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confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 10 (dez) de maio de 2019, 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 IV – 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 III, 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 15 (quinze), 16 (dezesseis) e 17 
(dezessete) de abril de 2019, 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 III. 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 simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
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 23 (vinte e três) de abril de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 15 (quinze) de abril de 
2019 a 13 (treze) de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia (quatorze) de junho  de 
2019.
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 14 (quatorze) de junho de 2019.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
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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 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, 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 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS 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 Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Agente 
Educacional – 
CUIDADOR 

DE 
CRIANÇAS, 

JOVENS, 
ADULTOS E 

IDOSOS

1ª Fase-
Prova 

Objetiva 1 
Conhecimentos 

Gerais

Língua 
Portuguesa 10

40 Eliminatório 03 horas
Matemática 10

Legislação 10

Atualidades 10

2ª Fase– 
Curso de 
Formação 

O  papel do 
Cuidador e 
a Educação 

para a Saúde 
no Ambiente 

Escolar.

- - Eliminatório

100% 
frequência 
do curso de 

formação – 12 
horas/aula e 03 

horas
3ª Fase
Prova 

Objetiva 2  
Conhecimentos 

Específicos

Conhecimentos 
Específicos 

referente Curso 
de Formação

50 58 Eliminatórioe 
Classificatório 03 horas

4ª Fase- 
Análise de 

Títulos 

Apresentação de 
Títulos - 2 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Educacional – CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS será composto por Prova Objetiva 1, Curso de 
Formação, Prova Objetiva 2 e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva 1: de caráter eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 16 (dezesseis) de junho de 2019, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase, os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Curso de Formação: O candidato habilitado na 1ª Fase - Prova Objetiva 1 deverá freqüentar 
obrigatoriamente o Curso de Formação, de caráter Eliminatório, que será ministrado de acordo com 
Edital próprio, a ser publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
a) o Curso de Formação citado no Item 2.2 terá carga horária de 12 (doze) horas e o candidato para ser 
considerado habilitado, deverá obter 100% (cem por cento) de frequência.
b) o candidato que deixar de frequentar o Curso de Formação ministrado nos termos indicados no Item 
2.2, seja qual for o motivo, será considerado reprovado e excluído do certame.
c) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Curso de Formação os candidatos    habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva 1, considerando-se os 200 (duzentos) primeiros colocados, conforme descrito 
no Capítulo X.
2.3) 3ª Fase - Prova Objetiva 2: de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 58 (cinquenta e 
oito) pontos, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos abordados na 2ª Fase - Curso de Formação, sobre 
as disciplinas constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. Serão considerados aprovados os 
candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acerto nesta fase. 
2.4) 4ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter Classificatório, valendo 02 (dois) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente Classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos aprovados na 3ª Fase - Prova Objetiva 2 poderão apresentar os Títulos (caso 
possuam);
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário designados para realização da Prova Objetiva 2, em sala indicada pela Coordenação do 
Concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou autenticadas em Cartório;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos em Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP e as 
respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria 
nº 873/2019. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme descrito abaixo:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo
Cuidador de 

Crianças

Declaração, Certificado e/ou Diploma 
de Conclusão de Curso na área de 
Cuidados direcionados a Crianças. 

0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de Jovens
Declaração, Certificado ou Diploma 
de Conclusão de Curso na área de 
Cuidados direcionados aos Jovens.

0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de 
Adultos

Declaração, Certificado ou Diploma 
de Conclusão de Curso na área de 

Cuidados direcionados aos Adultos.
0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de Idosos
Declaração, Certificado ou Diploma 
de Conclusão de Curso na área de 
Cuidados direcionados aos Idosos.

0,5 ponto 0,5 ponto

k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.4;
m) os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos. Sendo assim, o candidato que possuir mais de um 
dos Títulos na mesma área, deverá apresentar apenas um Título;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 02 (dois) pontos, sendo 
atribuído 0,5 (meio) ponto para cada Título aceito.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na 1ª Fase - Prova Objetiva 1 e na 3ª Fase - Prova Objetiva 2.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva 1 serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 23 (vinte e três) de maio de 2019. 
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva 1, na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada 
no Item 1 deste Capítulo.
3. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Curso de Formação, da 3ª Fase - Prova Objetiva 2 e 
4ª Fase – Análise de Títulos serão publicados oportunamente através de Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
4. Só será permitida a participação do candidato na 2ª Fase - Curso de Formação, na 3ª Fase - Prova 
Objetiva 2 e na 3ª Fase - Análise de Títulos nas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais 
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de Convocação publicados oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru.
5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, 
não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das fases deste 
Concurso. 
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização das Provas, 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.
6.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia das Provas o Comprovante de 
Inscrição. 
7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
8. O não comparecimento nas Provas, 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. 
8.1) 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. 
9. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
10. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as Provas, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
11. 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.
12. 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) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
13. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
14. O candidato somente poderá entregar as Provas e os Cartões Respostas, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação das mesmas.
15. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização das Provas, 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. 
15.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
15.2. 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.
16. 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 das Provas.
17. Ao ingressar na sala para realização das provas, 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.
18. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
19. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
19.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
19.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução das provas (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
19.3) Após o início das Provas não será permitido o rompimento do lacre.
19.4) A embalagem plástica tratada no Item 17 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização das provas.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva 1 aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Educacional – CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,0 
(um) ponto a cada questão correta. Será considerado habilitado para 2ª Fase - Curso de Formação, o 
candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Curso de Formação, de caráter Eliminatório, será aplicado aos candidatos que forem 
habilitados na 1ª Fase – Prova Objetiva 1, sendo habilitados para a 3ª Fase -  Prova Objetiva 2 os 
candidatos que obtiverem 100% de frequência no Curso de Formação.
2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Curso de Formação os candidatos habilitados na 
1ª Fase - Prova Objetiva 1, considerando-se os 200 (duzentos) primeiros colocados.
2.2) Em caso de igualdade de pontuação na 200ª classificação, todos serão convocados para o Curso 
de Formação.
2.3) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva 1 conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase – Curso de Formação.
3. A 3ª Fase - Prova Objetiva 2 terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo - se 1,16 (um  
ponto e dezesseis décimos) a cada questão correta. Será aprovado nesta fase o candidato que obtiver no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
4. A 4 ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos aprovados na 3ª Fase - Prova objetiva 2 terá 
caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase 
- Prova Objetiva 1, 3ª Fase - Prova Objetiva 2 e a pontuação obtida na 4ª Fase - Análise de Títulos.
5. As questões da 1ª Fase e 2ª Fase - Prova Objetiva 1 e 2, respectivamente, serão respondidas em um 

Cartão Resposta personalizado, que constará os dados do candidato.
6. 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.
7. 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 das Provas Objetivas 1 e 2 e com as informações transmitidas 
pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
8. 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 identificada pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
9. 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.
10. 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).
11. As Provas Objetivas serão corrigidas por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
12. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização das provas:
12.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
12.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
12.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
12.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
13. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva 1, 2ª Fase – Curso de Formação, 3ª Fase -  Prova Objetiva 
2 e 4ª Fase – Análise de Títulos serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
14. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
15. 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.
16. 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) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c)  obtiver maior nota na Prova Objetiva 2;
d) obtiver maior nota na Prova Objetiva 1;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver a maior idade entre os candidatos.

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

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

CAPÍTULO XIII – 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 e 
alterações posteriores);
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 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
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) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
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 XIV, 
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 XIV – 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 ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIII, 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 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 também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 873/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual, Intelectual, Física, Múltiplas e 
Síndromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida diária, pedagógicas, lúdicas e artísticas; Portar-
se de maneira comprometida contra qualquer preconceito que venha a afetar o aluno no âmbito escolar, 
colaborando à Inclusão Escolar. Atender os alunos, pais/responsáveis com cordialidade nos horários de 
entrada e saída. Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída dos mesmos e informar 
imediatamente à direção da Unidade Escolar quaisquer fatos relevantes referentes à saúde do aluno. 
Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis (fisioterapeutas e fonoaudiólogos) quanto à 
alimentação e trocas. Realizar procedimentos de higiene pessoal, fazendo uso de equipamentos e materiais 
necessários para o banho, a troca de roupas e ou fraldas, escovação, uso do banheiro e etc., quando o aluno 
não conseguir realizar com independência. Cuidar para o conforto e boa acomodação quando do uso de 
cadeira de rodas, órtese, prótese, tampão, aparelho auditivo, seguindo as orientações dos profissionais que 
atendem o aluno, bem como prever situações de risco para o aluno. Informar-se sobre o aluno junto à 
direção da Unidade Escolar e junto aos pais ou responsáveis. Orientar, proteger e cuidar para que o aluno 
permaneça ou transite com segurança por meio de cadeira de rodas, andador, muleta, bengala entre outros, 
nos diferentes ambientes da Unidade Escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola-
família-comunidade, e demais reuniões que trate de aspectos relacionados ao aluno assistido, constituindo-
se em agente de promoção de escola inclusiva. Acompanhar de forma individualizada, inclusive em sala 
de aula (seguindo orientações prévias da direção, do professor da sala regular e dos profissionais da sala 
de recursos/itinerância) o processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente de 
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todas as atividades no grupo. Acompanhar o desenvolvimento do aluno, respeitando seus valores, sua 
individualidade, sua faixa etária e seus diferentes níveis de desenvolvimento físico, emocional, sensorial, 
cognitivo e social. Exercitar a comunicação verbal e não verbal por meio de expressões faciais e corporais. 
Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na Unidade Escolar ou fora dela. 
Observar e registrar fatos ocorridos durante a permanência do aluno na escola, a fim de garantir o seu bem 
estar e o desenvolvimento. Atender às solicitações da direção e dos professores em situações que envolvam 
o aluno assistido. Auxiliar o professor na confecção de adaptações de materiais pedagógicas (orientado por 
Terapeuta Ocupacional) e de espaço físico para prover a acessibilidade física e curricular. Acompanhar e 
orientar os alunos na rotina de sala de aula, nas aulas de educação física e artes (estruturada pelo professor), 
nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com solicitude e responsabilidade da 
segurança dos mesmos no pátio, ao ar livre e na área de lazer. Informar à direção qualquer observação 
relevante transmitida pelos pais ou responsáveis. Comunicar à equipe da Unidade Escolar e posteriormente 
com autorização, aos pais ou responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno. 
Servir a alimentação nos horários determinados por Nutricionista (quando necessário); orientando-os 
quanto à correta postura à mesa, assegurando o êxito da alimentação dos mesmos como parte do processo 
educativo. Auxiliar em outras atividades correlatas e/ou estabelecidas pela legislação vigente.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

PROVA OBJETIVA 1 
CONHECIMENTOS GERAIS
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.

MATEMÁTICA
Programa:
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
grau.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
 2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 
95; 188; 195). 
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 – (na íntegra). 
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 – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). 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 – (na íntegra).
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 – (na íntegra). 

Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV – (na íntegra).
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário – PCCS, dos servidores específicos da área da educação 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 e institui jornadas de trabalho - (na íntegra).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de janeiro 
de 2018, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.

CURSO DE FORMAÇÃO E PROVA OBJETIVA 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Educação Especial I
Programa:
1. Cuidados
1.1 Higiene;
1.2 Alimentação.
2. Primeiros Socorros
2.1 Engasgo;
2.2 Queda;
2.3 Convulsão;
2.4 Vômito;
2.5 Diarreia;
2.6 Sangramentos.

Bibliografia
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Cuidador.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
2. SILVESTRE, D. D. Manual para Cuidadores de Crianças em Creches, Berçários, Maternais e Pré – 
Escolas: Fundamentos para Qualidade em saúde, Segurança, Higiene e Educação. São Paulo: Vozes, 2005.
3. BRASIL. Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a lei nº 7.853 de 24 de outubro de 
1989. Dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
Normas de Proteção e das outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
4. BORN, T. Cuidar Melhor e Evitar a Violência: Manual do Cuidador da Pessoa Idosa / Tomiko Born 
(organizadora) – Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção e Defesa 
dos Direitos Humanos, 2008.
Disponível em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/12.pdf
5. Escabiose e Pediculose.
Disponível em: https://www.dermatologia.net/doencas-da-pele/as-doencas-da-pele/
6. Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes Aplicados ao Ambiente Escolar.
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf 

Educação Especial II
Programa:
1. Posicionamento 
2. Mobilidade
3. Transferências
4. Tecnologia assistiva  
4.1 Cadeira de rodas;
4.2 Órteses;
4.3 Dispositivos auxiliares de marcha.
 
Bibliografia
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Cuidador. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf 
2. ALVES, ACJ; MATSUKURA, TS. A Tecnologia assistiva no contexto da escola regular: relatos dos 
cuidadores de alunos com deficiência física. Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 23, n. 1, p.25-33, 
abr. 2011. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/dic/article/view/8041/5905. Acesso em: 15 mar. 2019.
3. ALEXANDRE, NMC; ROGANTE, MM. Movimentação e transferência de pacientes: aspectos posturais 
e ergonômicos. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [s.l.], v. 34, n. 2, p.165-173, jun. 2000. Disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/41148. Acesso em: 15 mar. 2019.
4. CURY, VCR et al. Efeitos do uso de órteses na mobilidade funcional de crianças com paralisia cerebral. 
Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 10, n. 1, p.67-74, 2006.
 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v10n1/v10n1a09.pdf. Acesso em: 15 mar. 2019.
5. BORN, T. Cuidar Melhor e Evitar a Violência: Manual do Cuidador da Pessoa Idosa / Tomiko Born 
(organizadora) – Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção e Defesa 
dos Direitos Humanos, 2008.
 Disponível em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/12.pdf 
6. GLISOI, SFN. et al. Dispositivos auxiliares de marcha: orientação quanto ao uso, adequação e prevenção 
de quedas em idosos. Geriatria & Gerontologia, São Paulo, v. 6, n. 3, p.261-272, 2012. 
Disponível em: https://sbgg.org.br//wp-content/uploads/2014/10/2012-3.pdf. Acesso em: 15 mar. 2019.

Educação Especial III  
1. Inclusão Escolar



10 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.019

1.1 Conceitos Básicos
1.2 Atribuições do Cuidador no Ambiente Escolar: Favorecendo o Processo da Inclusão
2. Conhecendo a Pessoa Cuidada
2.1 O Desenvolvimento Humano 
2.2 Os Tipos de Deficiência 
2.3 O Autismo
2.4 Conclusão
3. O Papel do Cuidador
3.1 O Cuidar
3.2 O Cuidador e a Pessoa Cuidada: Relação de Vínculo
3.3 O Cuidador nas Relações: Equipe e Família 
3.4 Como lidar com Comportamentos Inesperados?
3.5 Violência Contra a Criança

Bibliografia
1. BRASIL. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias 
em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde. 2010. Cap.4, p. 35-47. 
Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_criancas_familias_violencias.pdf> Acesso em: 
20 fev. 2019. 
2. DE AMORIM, Márcia Camila Souza; NAVARRO, Elaine Cristina. AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. Revista Eletrônica Interdisciplinar, v. 1, n. 7, 2012. Disponível em:   
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:igiJi1I13OIJ:scholar.google.com/+DE+AMORIM
,+M%C3%A1rcia+Camila+Souza%3B+NAVARRO,+Elaine+Cristina.+AFETIVIDADE+NA+EDUCA%
C3%87%C3%83O+INFANTIL.+Revista+Eletr%C3%B4nica+Interdisciplinar,+v.+1,+n.+7,+2012&hl=pt-
BR&as_sdt=0,5 Acesso em: 20 mar. 2019.  
3. DE CARVALHO, Erenice Natalia Soares. Deficiência intelectual: conhecer para intervir. Pedagogia em 
Ação, v. 8, n. 2, 2016. 
Disponível em: <http://seer.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/12845/10035> Acesso em: 
20 fev. 2019.
4. FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PcD e e PcAH no 
RS - Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Atitudes que fazem a diferença 
com pessoas com deficiência: garantir os Direitos Humanos é o caminho para a inclusão. Rio Grande do 
Sul, 2013. Disponível em: 
<http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1427723364Cartilha_Faders_word_com_novo_
layout.pdf> Acesso em: 28 fev. 2019. 
5. BRASIL. Ministério Público do Estado de São Paulo. Diálogo com os Promotores de Justiça do Estado 
de São Paulo. Guia Prático: O Direito de Todos à Educação. 1ª edição 2012. p. 15-28.
Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/banco_imagens/
livdefictre270511_07062011.pdf > Acesso em: 28 fev. 2019. 
6. MOLINA, Eder Cassola, et al. Entendendo o Autismo 1ª edição.
 Disponível em: <http://www.iag.usp.br/~eder/autismo/Cartilha-Autismo-final.pdf >. Acesso em: 28 fev. 
2019.
7. MOLINA, Eder Cassola, et al. Entendendo o Autismo 2ª edição.
 Disponível em: <Http://www.iag.usp.br/~eder/autismo/Cartilha-Autismo-2_edicao_semsangria.pdf> . 
Acesso em: 28 fev. 2019.

LEGISLAÇÃO
Programa: 
1. Legislação Atinente aos Direitos e Deveres do Cuidador e da Pessoa Cuidada 
Bibliografia:
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput” e parágrafos 
1º, 2º e 3º; 6º, “caput”; 30, inciso VI; 37, “caput” e incisos I, II, III e IV; 39, “caput”; 205, 206 e 208; 211, 
“caput” e parágrafos 1º e 2º; 212, “caput”; 226; 227; 228; 229 e 230). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 232; 236 e 245). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 
3. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 21; 37; 38; 58; 59; 59-A e 60).
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
 4. Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 20; 21; 46; 47; 96; 97; 98 e 99). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
 5. Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – Institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 
de dezembro de 1990 – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º e 7º).
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
6. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 – Promulga a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 
de março de 2007 – (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Artigos: 1 [Propósito] e 
24 [Educação]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
7. Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 27; 28; 29 e 30). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) 
do número de RG _____________________ e do CPF ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ é pessoa com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto 

n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie 
(física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 2.019
__________ (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,
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  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
15/04/2019 Abertura das Inscrições
10/05/2019 Encerramento das Inscrições

15, 16 e 17/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

23/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

15/04 a 10/05/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

15/04/2019 a 
14/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

23/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

23/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 1
30/05/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 1
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 1
16/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva 1
18/06/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito

18/07/2019 Previsão de Resultado e 
1º Edital de Convocação para Curso de Formação

27/07/2019 2º Edital de Convocação para Curso de Formação
30/07/2019 3º Edital de Convocação para Curso de Formação

05 a 08/08/2019 Previsão da Realização  Curso de Formação

15/08/2019 Previsão de Resultado do Curso de Formação e 
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 2 e Entrega de Títulos

20/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 2 e Entrega de Títulos
24/08/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 2 e Entrega de Títulos

25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva 2 e 
Entrega de Títulos

27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito 
Prova Objetiva 2

19/09/2019 Previsão de Classificação Final
01/10/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 21 de março de 2019.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 07/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  
para o provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – MOTORISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Waldecir Antonio José da Cunha, Mário Rossi Neto, Aparecida Inará Damacena, Judite Della 
Torre Jayme, Greici Maria Zimmer sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra 
Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 874/2019, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 

nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 23 (vinte e três) de maio de 2019.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 18 (dezoito) de julho de 2019.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

MOTORISTA

01

- Conclusão do 
Ensino Médio

E                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                      

- Carteira 
Nacional de 
Habilitação 

– CNH - 
Categoria “D”

Com a 
observação: 

Exerce 
Atividade 

Remunerada

R$ 1.368,73 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial B1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 
12.449/14.

CAPÍTULO III – 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 15 
(quinze) de abril de 2019 às 19h59min. do dia 10 (dez) de maio de 2019, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Agente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – MOTORISTA e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
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obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 10 (dez) de maio de 2019, 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 IV – 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 III, 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 15 (quinze), 16 (dezesseis) e 17 
(dezessete) de abril de 2019, 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 III. 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 simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
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 23 (vinte e três) de abril de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 23 (vinte e três) de maio de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 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, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 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 15 (quinze) de abril de 
2019 a 13 (treze) de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de junho 
de 2019.
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 14 (quatorze) de junho de 2019. 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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.019

apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

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

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter

Duração 
da 

Prova

Agente em 
Manutenção, 
Conservação 
e Transporte 

-MOTORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 20
40 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 07

Matemática 07
Legislação Municipal 06

Prova 
Prática

Buscará aferir a habilidade do 
candidato em direção veicular 
(veículos de pequeno, médio e 

grande porte), atentando para as 
normas nacionais de trânsito, afim 
de averiguar se o candidato está 

apto a exercer satisfatoriamente a 
sua função. 

- 58

Eliminatórioe 
Classificatório

-

Serão aferidas pontuações, aos 
candidatos que apresentarem na 
data designada para a realização 
da prova prática os certificados 

de condutor de veículos de: 
emergência, transporte coletivo 

de passageiros, transporte escolar,  
transporte de carga de produtos 

perigosos e de transporte de 
cargas indivisíveis, dentro do 

prazo de validade 

- 02 -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de maio de 2019, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 

correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que 
obtiverem  no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 
(sessenta) pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em direção veicular (veículos de pequeno, 
médio e grande porte), atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se o candidato 
está apto a exercer satisfatoriamente a sua função. Serão atribuídos 58 (cinquenta e oito) pontos para a 
prova prática e 02 (dois) pontos aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da 
prova prática os certificados de condutor de veículos de: emergência, transporte coletivo de passageiros, 
transporte escolar, transporte de carga de produtos perigosos e de transporte de cargas indivisíveis, dentro 
do prazo de validade Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos 
habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 200 (duzentos) primeiros colocados, 
conforme descrito no Capítulo X.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 23 (vinte e três) de maio de 2019.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 18 (dezoito) de julho de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) 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 ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(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 de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente e 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 X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
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e Transporte – MOTORISTA terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) a cada questão 
correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. 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 identificada 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 – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MOTORISTA terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a 
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase – 
Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 
50% (cinquenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova 
Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 200 (duzentos) 
primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 200ª classificação, todos serão convocados para a Prova 
Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;

b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. 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  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII. 

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

CAPÍTULO XIII – 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 e 
alterações posteriores);
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 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
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) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 XIV, 
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 
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residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – 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 ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo   II (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio,                    devendo estes 
ser emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou    P a r t i c u l a r , 
devidamente reconhecidos pelo órgão competente – MEC, , bem   como Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH - Categoria “D” com a    o b s e r v a ç ã o : 
Exerce Atividade Remunerada) e os documentos necessários à   investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
f.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira   de Habilitação.
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO 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 pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 874/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA
Conduzir veículos para transportes de passageiros e cargas, além de responsabilizar-se pela conservação do 
mesmo. Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessários para sinalização 
no trânsito. Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso. Atentar-se para 
sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito. Estacionar o 
veículo em locais seguros e adequados. Respeitar os limites de velocidade. Respeitar os pedestres. Verificar 
as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veículo adequados de acordo com o 
clima e temperatura. Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de guiar o veículo. Guardar os 
veículos em local adequado. Realizar a sinalização do local em que a viatura estiver estacionada (cone/
faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. Checar indicações do painel de controle do 
veículo, constatando possíveis alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização. Verificar as 
condições do veículo para a circulação. Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veículo, quando 
necessário ou de acordo com a frequência estabelecida pela secretaria. Verificar nível de combustível, 
água e óleo. Verificar a calibragem dos pneus. Conservar a organização e higienização dos ambientes 
internos e externos do veículo. Observar constantemente dispositivos elétricos. Checar equipamentos 
de segurança como cintos, validade de extintores de incêndio, limpadores de para-brisa, lanternas, etc. 
Checar instrumentos de primeiros socorros existentes no veículo. Comunicar imediatamente o superior 
no caso de qualquer irregularidade com o veículo. Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicações, 
efetuando seu protocolo de recebimento ou entrega. Entregar cargas/materiais, auxiliando na carga e 
descarga das viaturas leves e pesadas. Guiar viaturas/ambulâncias, auxiliando no embarque e desembarque 
de passageiros/pacientes. Transportar pessoas para o desempenho de suas funções. Anotar nas fichas das 
viaturas os horários de saída e chegada do veículo e os percursos realizados no dia. Eventualmente auxilia 
em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Capítulos de I ao XX. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm Acesso em: 04 de fevereiro de 2019.
2. Anexo I – Dos Conceitos e Definições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm Acesso em: 04 de fevereiro de 2019.
3. Anexo II – Da Sinalização de Trânsito do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Disponível em: http://
www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf 
4. Resoluções do CONTRAN pertinentes à legislação de trânsito. Disponível em: https://www.denatran.
gov.br/resolucoes Acesso em: 04 de fevereiro de 2019.
5. Deliberações pertinentes à legislação de trânsito. Disponível em: https://www.denatran.gov.br/
deliberacoes  Acesso em: 04 de fevereiro de 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
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.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
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12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 95; 
188; 195). Disponível: 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 – (na íntegra). 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 – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). 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 – (na íntegra). 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 – (na íntegra). Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: http://www.
funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf  
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição 
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, 
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, 
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) 
do número de RG _____________________ e do CPF ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ é pessoa com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto 
n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie 
(física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer

D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

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 2.019.
__________ (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 2019.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
15/04/2019 Abertura das Inscrições
10/05/2019 Encerramento das Inscrições

15, 16 e 17/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

23/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

15/04/2019 a 
10/05/2019

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

15/04/2019 a 
14/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

23/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

23/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/05/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/06/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
18/07/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
27/07/2019 2º Edital de Convocação Prova Prática
10/08/2019 3º Edital de Convocação Prova Prática
15/08/2019 Previsão da Realização Prova Prática
17/08/2019 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
03/09/2019 Previsão de Classificação Final
14/09/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 21 de março de 2019.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2019
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 
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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 ENFERMAGEM, 
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: 
Heloisa Ferrari Lombardi, Ronaldo Lopes, Andrea Belli Floriano, Prescila Glaucia Christianini 
Buzolin, Solange Gallan Vila e sob a coordenação de Ana Paula Nardo Silva, Karina Osti e Walquiria 
Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 875/2019, 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 14 (quatorze) de maio de 2019.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Saúde – 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

01

Conclusão do Ensino 
Médio e Conclusão 

do Curso Técnico em 
Enfermagem, bem 
como Registro no 

COREN/SP

R$ 1.681,71 R$ 451,00 30h/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 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/18.
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).
Jornada de Trabalho³: Quando lotado junto aos serviços de atendimento ininterruptos, estará sujeito 
a jornada especial de 36 horas de trabalho semanais/regime de plantão, recebendo a título de jornada 
suplementar acréscimo pecuniário proporcional à jornada realizada sobre o salário base (artigo 29 e 30 da 
Lei 5950/10).

CAPÍTULO III – 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 15 
(quinze) de abril de 2019 às 19h59min. do dia 10 (dez) de maio de 2019, (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 ENFERMAGEM, 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 10 (dez) de maio de 2019, 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 IV – 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 III, 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 15 (quinze), 16 (dezesseis) e 17 
(dezessete) de abril de 2019, 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 III. 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 simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
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.
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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 23 (vinte e três) de abril de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 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 15 (quinze) de abril de 
2019 a 13 (treze) de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de junho 
de 2019.
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 14 (quatorze) de junho de 2019. 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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 

para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, 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 15 (quinze) de abril a 10 (dez) de maio de 2019.
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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA 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 
ENFERMAGEM

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa 10

Matemática 10
Legislação SUS 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 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 16 (dezesseis) de junho de 2019, 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.
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CAPÍTULO IX – 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 23 (vinte e três) de maio de 2019.
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) testemunhas(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 
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 X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois pontos) a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. 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 identificada 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, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – 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 
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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 XII.

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

CAPÍTULO XIII – 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 e 
alterações posteriores);
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 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.
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) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
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 XIV, 
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 XIV – 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 ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
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 Enfermagem, devidamente registrado pelo órgão competente - 
MEC e Registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN, 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 XIII, 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 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 pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº875/2019 

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Participar de planejamento/orientação da equipe de saúde. Executar procedimentos e técnicas respeitando 
o código de ética e legislação vigente Coren/Cofen, ações preventivas, curativas na área de Enfermagem 
e integrar programas da equipe de saúde. Prestar assistência aos pacientes, exceto ações privativas do 
Enfermeiro, de acordo com a necessidade e seguindo as normatizações da Secretaria Municipal de Saúde. 
Realizar procedimentos administrativos referentes à Enfermagem e manter-se atualizado. Prestar cuidados 
de higiene pessoal e conforto, prevenindo complicações. Auxiliar no preparo para exames (ex.: RX, 
Tomografia), consultas, suturas, curativos, procedimentos e tratamentos em serviços internos e externos 
à organização. Auxiliar o usuário na deambulação, movimentação, alimentação, hidratação, necessidades 
básicas e eliminações fisiológicas. Auxiliar o usuário em suas necessidades e solicitações. Auxiliar o usuário 
na alimentação e hidratação. Assistir ao cliente na sala de emergência atuando junto a equipe de saúde na 
reanimação cardio-pulmonar, massagem cardíaca, ventilação artificial (AMBU), manuseio de aparelhos 
eletrônicos e gases (O2 e ar comprimido). Efetuar ações de socorro em condições adversas (rua, domicílio, 
rodovia, etc.). Prestar assistência a gestante e ao recém nascido no trabalho de parto emergencial. Promover 
e assegurar a segurança do paciente. Reconhecer o estado de saúde do usuário sob seus cuidados. Prestar 
cuidados de enfermagem aos pacientes, de acordo com a sua necessidade e seguindo as normatizações 
da Secretaria Municipal de Saúde. Anotar as ações de enfermagem executadas e cumprir prescrições da 
assistência de enfermagem (SAE) e médica. Acompanhar a evolução do usuário, informando e registrando 
sinais e sintomas. Realizar contenção física mediante prescrição médica e sob a orientação do Enfermeiro. 
Preparar e administrar medicamentos por via oftalmológica, inalatória, oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal. Preparar e administrar soroterapia e medicamentos soros 
(antirrábico, antitetânico e peçonhentos), conforme prescrição médica aos clientes. Realizar curativo. 
Manusear/instalar cilindro de gases medicinais, manômetros, fluxômetros, mangueiras, máscaras faciais, 
respiradores e umidificadores conectados a rede ou cilindro de O2, definindo quantitativamente o fluxo de 
O2 através de manômetro-oxigênio e/ou ar comprimido, de acordo com as orientações/regulamentações do 
fabricante. Realizar acolhimento do paciente observando, reconhecendo, descrevendo e anotando os sinais 
e sintomas sugestivos de anormalidades durante o atendimento. Orientar paciente na pós-consulta, quanto 
ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas e encaminhamentos. Executar tarefas referentes 
à conservação e aplicação de vacina, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunização. 
Realizar visitas e acompanhamento domiciliar dos usuários assistidos pelo SUS quando necessários e 
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recepcionar, admitir e proceder à alta dos pacientes. 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 e participar nas orientações educativas individuais e/ou grupo, realizadas pela equipe 
de saúde. Realizar ações de vigilância em saúde.
Efetuar a notificação. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, 
bem como o seu preparo, armazenamento e manuseio. Zelar pela ordem, reposição e conservação do 
material e equipamentos, conforme rotina do serviço. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, 
de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Participar de ações da equipe de saúde e 
intersetoriais. Atuar junto ao Sistema de Regulação (CROSS/SAMU). Auxiliar na organização de artigos, 
envio e recebimento de documentos pertinentes à sua área de atuação assegurando a qualidade dos dados. 
Auxiliar o Enfermeiro nos programas de educação para  a saúde, bem como em procedimentos mais 
complexos. Participar do planejamento e programação da assistência de enfermagem. Zelar pela segurança 
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. 
Executar atividades de enfermagem de acordo com as normas e princípios de prevenção e controle de 
infecção. Manter-se atualizado em relação as tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação 
e das necessidades do setor/departamento. Executar tarefas afins e/ou outras atividades determinadas pelo 
Enfermeiro. Cumprir e fazer cumprir o código de deontologia da enfermagem.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Técnicas básicas de Enfermagem.
2. Ética Profissional.
3. Normas de Imunização.
4. Atendimento em urgência e emergência.
5. Assistência à saúde à criança, mulher, adulto, idoso e à saúde mental.
6. Biossegurança
7. Doenças infecciosas e parasitárias.
8. Doenças crônico-degenerativas.
9. Vigilância em saúde.
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gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabetes_mellitus_cab36.pdf
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, n. 
37 – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (p. 29-42; p. 83-101).. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica.pdf
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o 
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2a edição, 2016 
(AC3 p. 37; AC5 p. 41 e 42 e AT25 p. 171 e 172). Disponível em:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf
9. BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 32 - NR 32. SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/
files/livreto_nr32_0.pdf
10. PERRY, A.G., POTTER, P.A., et al. Procedimentos e intervenções de enfermagem – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 816 p. 
11. SÃO PAULO. COREn-SP. Código de Ética e Principais Legislações para o Exercício da 
Enfermagem. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Codigo-de-etica.
pdf
12. SÃO PAULO. COREn-SP.  Parecer 002/2015. 
Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/04/Parecer%20002-2015%20
Prescri%C3%A7%C3%A3o%20coberturas-1.pdf
13. SÃO PAULO. COREn-SP.  Parecer 005/2015. 
Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Parecer%20005%20
Atividade%20sala%20vacina_0.pdf

14. SÃO PAULO. COREn-SP.  Parecer 06/2018.
Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Parecer-06.2018-Controle-de-
psicotr%C3%B3picos.pdf
15. SÃO PAULO. COREn-SP.  Parecer 005/2018. 
Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Parecer-05.2018-Passagem-de-
Sonda-Nasog%C3%A1strica-Orog%C3%A1strica.pdf
16. SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância 
Epidemiologia “Prof. Alexandre Vranjac”. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. 
Disponível em:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/
imunizacao/doc/calendario_vacinacao_set2018.pdf
17. SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância 
Epidemiologia “Prof. Alexandre Vranjac”. Guia de vigilância epidemiológica – São Paulo: CVE, 2012. 
Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/homepage/
acesso-rapido/guia-de-vigilancia-epidemiologica-do-cve
18. SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância 
Epidemiologia “Prof. Alexandre Vranjac”. Suplemento da Norma Técnica do Programa de Imunização 
- Principais alterações introduzidas no Calendário Estadual de Imunização. Disponível em:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/
imunizacao/doc/2018_suplemento_norma_imuni.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.

MATEMÁTICA
Programa
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, expressão algébrica (operações e fatoração); Máximo 
Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas.
6. Trigonometria: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações; Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade; Análise Combinatória.
9. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, tabelas de frequência, medidas de dispersão, gráficos, 
interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação. 
10. Juros Simples e Juros Compostos.
11. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
12. Teorema de Pitágoras.
13. Resolução de situações-problema e Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO SUS
1.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, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. 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.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. 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: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. 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
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 2.436 de 21 de setembro de 2017. Brasília: Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, 2017.
Disponível em:
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-09-22-
portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031
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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 
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 2019.
__________ (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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
15/04//2019 Abertura das Inscrições
10/05/2019 Encerramento das Inscrições

15, 16 e 17/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

23/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

15/04 a 10/05/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

15/04/2019 a 
14/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

23/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

23/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/05/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/06/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
18/07/2019 Previsão de Classificação Final
08/08/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 21 de março de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CURSO: SERVIDOR CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

Ementa: Introduzir o estudo de diferentes dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, educacional 
dentre outras, qualificando os servidores públicos municipais para atuarem como agentes à melhoria 
de políticas públicas relacionadas à questão ambiental, reconhecendo os temas de meio ambiente como 
estruturantes para o desenvolvimento profissional, da cidade e da saúde da população de Bauru. 
.
 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: 20/03; 17/04; 22/05 e 12/06 – 8hs às 11h
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: Carmen Luiza Baffi de Carvalho: Graduada em Desenho Industrial. Pós-graduada em 
Gestão Ambiental. Atualmente, servidora pública aposentada do DAE.
Gilda Maria Scalfi Carvalho:  Servidora municipal a 25 anos, prestou serviços junto ao SEPREM, 
Secretaria de Administração, SEMMA onde foi Diretora de Divisão de Administração e Expediente, 
Diretora do Departamento de Ações e Recursos Ambientais e do Departamento Zôo-Botânico. Trabalhou 
na Defesa Civil, retornando à SEMMA, no setor de Educação Ambiental no Horto Florestal. Graduada em 
Administração na Faculdade Anhanguera Educacional e Pós-graduada em Gestão Pública na Faculdade 
Campos Elísios. “
Roldão Antônio Puci Neto: Graduado em Química pela Universidade do Sagrado Coração - USC – Bauru. 
Chefe do Departamento de Controle de Endemias da Prefeitura. 
Vinícius Sementili Cardoso: Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências (Unesp 
de Bauru); Mestrado em Educação para a Ciência pelo Programa de Pós-graduação em Educação para 
a Ciência da Faculdade de Ciências (Unesp de Bauru). Chefe da seção de Programação Educacional do 
Jardim Botânico Municipal de Bauru. 

Inscrições: das 15h00 do dia 01/03/2019 às 17h00 do dia 19/03/2019, 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.



23DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.019

CURSO: “ DIÁLOGOS: UMA CONSTRUÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA O SERVIDOR 
PÚBLICO ”

Ementa: Promover o conhecimento de Cidadania, Participação Social e Direitos Humanos dos servidores 
públicos municipais, resgatando a importância do servidor público desde o processo de idealização à 
execução das políticas públicas de cidadania do município de Bauru. Identificar dentro de suas atribuições, 
boas práticas para um atendimento efetivo, afetivo e acolhedor, junto à diversidade que se constitui a 
população bauruense.
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: 27/03; 24/04; 29/05; 26/06; 31/07 – 14h às 17h - quartas-feiras
Carga horária: 15 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete

Palestrantes:
Clodoaldo Meneguelo Cardoso:  Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, graduação em Letras - Universidade do Sagrado Coração-Bauru e Universidade de Marília, 
mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências / Unesp - Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília. Foi  professor assistente doutor da FAAC - Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, Unesp-Campus de Bauru. Atua na área de Filosofia, principalmente nos 
seguintes temas: ética, filosofia moderna, educação, tolerância e direitos humanos. É pesquisador associado 
ao Núcleo de Estudos das Diversidades, das Intolerâncias e dos Conflitos  e coordenou o Núcleo Pela 
Tolerância do Depto. de Ciências Humanas, FAAC/Unesp-Bauru e presidindo o Comitê do Obsevatório 
de Educação em Direitos Humanos da Unesp. É autor, dentre outros, do livro: Tolerância e seus limites, 
Edunesp Observatório de DH UNESP.
Griselda Luiza Purini: NEDH - Professora Mestra em Educação pela UNESP/Marília. Pós graduada em 
História do Brasil, História da Cultura E Tecnologias Educacionais. Graduada em História e Direito. Atua 
em Coordenação Pedagógica e Programas de Formação de Professores. Elaboração e acompanhamento de 
Projetos Pedagógicos. Membro do Núcleo de Educação em Direitos Humanos/ SME.
Ari Fernando Maia: Possui graduação em Curso de Formação de Psicólogo pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1990), graduação em Curso de Licenciatura Em Psicologia 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1990), mestrado em Psicologia (Psicologia 
Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1996) e doutorado em Psicologia Escolar e 
do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente é Professor Assistente 
Doutor do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, orientador no Programa de Pós Graduação em 
Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, presidente do Observatório 
de Direitos Humanos da UNESP e vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru. 
Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Teoria Crítica da Sociedade, atuando principalmente 
nos seguintes temas: indústria cultural, aceleração, teoria crítica, história da psicologia e educação.
Rosangela Pereira da Silveira Thenório –  Advogada OAB-SP 280108, atuante desde 2008; graduada 
pela Faculdade de Direito de bauru (ITE); Pós Graduada Lato sensu em Direito Público com ênfase em 
Direito Constitucional pela Universidade Potiguar/Da másio de Jesus; Atual Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos – OAB/Bauru, sendo Presidente da Comissão de Assuntos Carcerários por 10 anos.

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.
 

CURSO: “QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CONHECIMENTO, ESCOLHA E 
COMPROMISSO”

Ementa: Criar espaço para discussão e ampliação da concepção de Qualidade de Vida no Trabalho. 
Entender a QVT como uma ferramenta à favor dos servidores e da garantia da geração de bons resultados 
à organização pública, que deve estar comprometida em identificar as dificuldades de seus colaboradores, 
propondo soluções, a curto, médio ou longo prazo, para os problemas existentes, como também de uma 
postura prevencionista, visando o bem-estar e equilíbrio biopsicossocial no ambiente de trabalho. Promover 
o estímulo à criatividade e inovação, o reconhecimento e valorização dos trabalhadores aumentando sua 
satisfação e motivação, culminando com o aumento da qualidade e produtividade no serviço público.

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: 27/03; 24/04; 29/05 e 26/06 – 08hs às 11hs
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes:
1. Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi: Professora de educação de jovens e adultos do município de 
Bauru. Professora de psicologia e especialista em didática e metodologia do ensino superior
2. Alexandra Lau Tinós: Graduação em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Especialista em diagnóstico por imagem/ultrassonografia, mestranda do programa de pós-graduação em 
ciências da reabilitação – HRAC -USP/Bauru. Atualmente é médica clínica da prefeitura municipal de 
Bauru, da FERSB, atuando em clínica particular e hospital.
3. Adélia Ferraz Daher Miranda: Médica psiquiatra formada pela famema-faculdade de medicina de 
marília. Especialista em psiquiatria pela associação brasileira de psiquiatria. Mestre em distúrbios da 
comunicação pela fob-usp. Atualmente atua na clínica privada e dpac - secretria da saúde.
4. Alessandra Mazzo:  Bolsista de produtividade e pesquisa nível 2 do CNPQ. Graduada em Enfermagem 
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) em 1992, mestre 
(1998), doutora (2002) e livre-docente (2015) pela EERP-USP. Especialista em centro cirúrgico, central de 

materiais e recuperação anestésica pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC) 
em 1998. Possui pós-doutorado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Exerce a função de 
professora associada do curso de medicina na Faculdade de Odontologia de Bauru. Exerceu a função de 
professor associado (2009 à 2018) e de assistente técnico de direção II na EERP-USP, assessorando projetos 
de modernização e implantação de laboratórios de simulação. Exerceu a função de coordenadora do curso 
de enfermagem da Universidade Paulista -Unip no Campus de Ribeirão Preto (2005/2008), de Enfermeira 
Especialista em laboratório na EERP-USP (2006/2008). É coordenadora do grupo de estudo, pesquisa e 
extensão em simulação clínica interprofissional Gepescip .

Inscrições: Das 15h00 do dia 01/03/2019 às 17h00 do dia 26/03/2019, 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.

MESA REDONDA: DESASTRES NATURAIS: AÇÃO PÚBLICA PREVENCIONISTA E DE 
SOCORRO

Ementa: Promover a discussão, junto aos servidores públicos, de forma ampla de casos locais e 
nacionais, sobre a ocorrência de desastres naturais. Apresentando evidências de ameaças, riscos e 
vulnerabilidade, visando reconhecer sinais de situações que conduzem as crises e a necessidade de 
promover ações de prevenção, resposta e socorro nas emergências em desastres naturais, de forma 
a minimizar as perdas de vidas humanas e/ou animais, materiais e ambientais, consequentemente 
prejuízos econômicos e sociais. Criar espaço para a participação dos diversos segmentos do serviço 
público à participação nos planos de ação. Será abordado subtemas como: incêndio em mato/matas, 
enchente/inundação, desmoronamentos, o Desastre de Brumadinho, dentre outros.

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: 15/04/2019 – 14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito.

Palestrante: Rogério Gago: Coronel da Reserva da Polícia Militar, foi Comandante do Corpo de 
Bombeiros de Bauru. Doutor com a tese: “Emprego de Aeronaves Agrícolas como Estratégia no Combate 
a incêndios em coberturas vegetais no estado de São Paulo”; Mestre com a dissertação: “Gestão de Crises 
no Atendimento Inicial a Emergências com Rupturas de Barragens”; pós-graduado em Engenharia de 
Segurança do Trabalho; com cursos de extensão universitária na Universidade A&M do Texas em College 
Station, Texas, EUA nas áreas de Combate a Incêndio em Grandes Estruturas, Respostas Industriais a 
Emergências com Materiais Perigosos, Emergências em Espaços Confinados, Operações com Bombas de 
Veículos de Combate a Incêndios e Operações de Resgate de Vítimas em Estruturas Colapsadas. Graduado 
em Engenharia Civil. Atuou como membro da Defesa Civil de Bauru e Região, sendo um dos fundadores da 
Rede Integrada de Emergência - RINEM. Colaborando com a  implantação do Centro Integrado de Alerta 
de Desastres Naturais da Região de Bauru. Atualmente é professor universitário em cursos de graduação 
e pós graduação.
Sidnei Rodrigues: Formado em Química e Gestão Ambiental, já foi coordenador da Defesa Civil. É 
servidor de carreira da Prefeitura há 10 anos. Foi secretário das Administrações Regionais e de Obras. 
Atualmente é Secretario Municipal do Meio Ambiente.
José Mario de Freitas Junior: 1° Tenente do Corpo de Bombeiros da Policía Militar do Estado de São 
Paulo. Possui Especialização em salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático e 
mergulho de segurança pública.

inscrições: das 08h do dia 03/04/2019 às 12h do dia 15/04/2019, 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.

CURSO: “DIREITO CONSTITUCIONAL: CONCEITOS BÁSICOS.”

Ementa: O principal objetivo consiste em trazer ao servidor o que é a Constituição da República Federativa 
do Brasil, qual seu papel no ordenamento jurídico, bem como em que consiste a reforma da Carta Magna e 
a guarda pelo Supremo Tribunal Federal.
Tópicos:
- O que é a Constituição Federal dentro do ordenamento jurídico brasileiro;
- Como se dá a reforma da Constituição, o que é possível mudar?
- O STF como Guardião da Constituição.

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: 16/04/2019 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrante: Greici Maria Zimmer
Possui graduação em Direito - Instituição Toledo de Ensino (2008). Mestre em Comunicação pela Unesp/
Bauru (FAAC), com pesquisa em direito ao esquecimento (conclusão 08/2018). Procuradora Jurídica 
Municipal em Bauru (atual). Advogada Pública na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural 
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de Bauru - Emdurb (Concurso: 2015-2018). Conciliadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 
2009 a 2013. Especialista em Direito do Consumidor. Professora na Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita (UNESP - BAURU) no ano de 2016 com as disciplinas de Ciências Jurídicas e Sociais para os 
cursos de engenharias civil, mecânica, elétrica e produção; Legislação em Relações Públicas no curso de 
Relações Públicas; Bioética e Legislação no curso de Biologia; Direito Internacional Aplicado a Negócios 
no curso de engenharia de produção e da disciplina de Ética e Legislação Profissional para o curso de 
Arquitetura. Áreas aptas a lecionar: Filosofia e sociologia do direito. Direito Constitucional. Introdução ao 
Estudo do Direito. Prática processual.

Inscrições: das 11h do dia 07/03/2019 às 17h do dia 15/04/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: “PREVIDÊNCIA NO MUNDO, PAÍS E MUNICÍPIO”.

Ementa: A evolução dos sistemas previdenciários no Brasil e no mundo: Formas de custeio.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) X Regime Próprio de Previdência Social
( RPPS), quais suas diferenças.
Para que serve o Cálculo Financeiro e Atuarial de um Sistema Previdenciário.

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: 23/04/2019 –09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.
Palestrante: Gilson Gimenes Campos
Formação em Gestão de Processos Gerenciais - IESB-PREVE, Presidente da FUNPREV - Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (4° mandato), com Certificação de 
Gestor de Previdência reconhecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal.

Inscrições: das 16h do dia 28/03/2019 às 17h do dia 22/04/2019, 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.

8 ° FÓRUM DE LICITAÇÃO: “OBJETO E TERMO DE REFERÊNCIA”

Ementa: descrição do objeto de forma a traduzir a real necessidade do Poder Público (o que se quer/
precisa comprar), características indispensáveis do objeto, restrição à competição (características 
irrelevantes e desnecessárias); termo de referência: o que é e qual a importância do termo de 
referência na licitação, quem elabora, o que deve constar, erros mais comuns na elaboração do termo 
de referencia, benefícios da correta descrição do objeto e elaboração do termo de referência: eficiência 
na pesquisa de preço tornando o processo licitatório mais célere finalizando com a entrega de bem/
serviço em conformidade com a necessidade da Administração Pública, para o licitante uma melhor 
compreensão do bem/serviço e quantificação da proposta (pesquisa de preço e processo licitatório).

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 Agente de Administração, Técnico de Administração, Comprador, Técnico de 
Contabilidade, Técnico de Gestão de Convênios, Economista, Administrador, Contador, Paralegal, 
Procurador Jurídico e Auditor Fiscal Tributário,  enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 24/04/2019 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes:
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.

Ana Carolina de Carvalho Fraga
Pós graduada em DireitoTtributário com ênfase em Direito Público pela ITE
Pós graduada em Administração Pública

Inscrições: das 16h do dia 10/04/2019 às 17h do dia 23/04/2019, 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.

FÓRUM – “ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO”.

Ementa: Proporcionar conhecimento referente às práticas de Gestão de Pessoas da SMA para melhoria 
contínua dos processos e serviços prestados.

Departamento Pessoal
Informações sobre férias, biênio, sexta parte, licença prêmio, abonos salariais, faltas justificadas e 
injustificadas, adicionais, licenças, horas-extras, folha de pagamento, redução carga horária, retorno as 
atividades, aposentadoria, incorporação, ajuda de custo para estudantes e portarias.
Departamento de Avaliação Funcional
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento na Carreira
Departamento de Recursos Humanos
Escola de Gestão Pública: objetivo e ações desenvolvidas; Papel do Líder nas atividades da EGP.
Esclarecimentos sobre: Jovem aprendiz, Estagiário e Processos Admissionais.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 25/04/2019 – 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Carga horária: 08 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.

Palestrantes:
Eva Fabiana Soares Lima
Graduada em Tecnologia de Recursos Humanos pela UNIFRAN
Pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes
Diretora de Divisão de Controle Administrativo
Michelle Padilha Moura
Graduada em Administração pela Faculdade Anhanguera.
Chefe de Seção de Administração de Pessoal.
Aline Beatriz Simplicio Paes
Cursando Faculdade de Administração na Anhanguera
Chefe de Seção Atos de Pessoal
Andressa Binato De Castro Martins
Analista de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru; Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral; formada em Administração de Empresas pela Faculdade Fênix 
(Anhanguera), com Pós Graduação em Gestão Pública pela Fael.
Marcela Palaro
Psicóloga Organizacional na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral, Formada em Psicologia pela UNESP/Bauru, com Pós-Graduação em 
Gestão de Pessoas pela FIB/Bauru e Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Universidade Cândido 
Mendes.
Priscila Arruda Sato
Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social - Relações Públicas pela UNESP/
Bauru e em Letras pela Universidade de Franca - UNIFRAN.
Sandra Marquezi Pirola Bezerra
Graduada em Psicologia –USC- Bauru
Especialista em Direção e Desenvolvimento de Pessoas- FECAP- Bauru
Especialista em Logoterapia Aplicada a Educação –SOBRAL- São Paulo
Diretora do Departamento de RH
Walquiria Colla De Abreu Bastos
Graduada em Psicologia – UNESP – Bauru
Especialista em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos
MBA em Gestão Pública – ANHANGUERA – Bauru
Diretora de Divisão da Escola de Gestão Pública Municipal
Mariana Félix Bueno Belone
Graduada em Psicologia - USC – Bauru
Pós Graduada em Gestão de Pessoas com Ênfase em Estratégia- FGV
Pós Graduada em Gestão Pública – Faculdade Signorelli
Analista de Recursos Humanos
Josiane Moraes Silva Fernandes
Graduada em Letras Português pela Universidade do Sagrado Coração – Bauru
MBA em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera Educacional de Bauru
Técnico em Recursos Humanos – ETEC Astor de Matos Carvalho – Cabrália Paulista
Diretora da Divisão de Concursos

Inscrições: das 11h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 24/04/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: “PESSOA, PROFISSIONAL E ÉTICA”

Ementa:
Na vida profissional e social como lidar com as questões éticas?
Conduta pessoal: valores e princípios;
Padrões e valores que compõem a ética profissional;
Comportamentos que se associam a conduta ética.
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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: 15/05/2019 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia; Gestão Escolar – UNESP/FCL. Mestre em Processos e 
Distúrbios da Comunicação – FOB/USP

Inscrições: das 11h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 14/05/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO -  “DICAS NO TRÂNSITO”

Ementa: Atualmente, temos um cotidiano cada vez mais corrido. São compromissos infindáveis, 
obrigações, prazos para tudo. E não podemos perder muito tempo na locomoção. No trânsito, somos 
milhares de pessoas indo e vindo com objetivos e atitudes distintas, que nem sempre são harmônicas. 
O trânsito das grandes cidades tornou-se um cenário de intolerância, estresse, desgaste e violência. Essa 
violência não é gerada somente pelos acidentes automobilísticos. Discussões de grandes proporções surgem 
pela disputa de uma simples vaga de estacionamento. Precisamos rever nossas atitudes, refletir sobre o que 
nós queremos encontrar no trânsito. Para isso, também precisamos saber o que vamos oferecer, qual a nossa 
contribuição em prol de um espaço mais seguro, mais humano e solidário. É necessário conhecer os direitos 
e deveres de cada um, agir com respeito e com ética.

Conteúdo:
- Para Pensar Sobre... nós somos o Trânsito!
- O Trânsito e seus Conflitos.
- Por que Falar de Ética no Trânsito?
- Cidadania e Trânsito.
- Prevenção é Sempre a Melhor Opção!
- Respeito às Leis é Fundamental!

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: Motorista, Maquinista de Trem, Tratorista, Agente de Proteção Ambiental, Motorista 
de Pesados e Articulados, Operador de Máquinas, Fiscal de Posturas Municipais e Guarda-Parque, 
pertencentes a Lei 5975/10.

Data e horário: 21/05/2019 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante:Waldecir Antônio José Da Cunha

Graduado em Administração de Empresas. Instrutor de Desenvolvimento Profissional do SEST SENAT - 
Bauru / SP.

Inscrições: das 12h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 20/05/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

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

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

Telefone: (0xx14) 3279-1218

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

FEIRAS LIVRES

Domingo
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Joaquim guilherme Rua bernardino de campos 28 06:00 às 12:00
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00
Jd.Redentor/ Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

Segunda- feira
Vila universitaria Rua Henrique savi/Bauru shoping 15 16:00 às 20;00

Terça-Feira
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Jd. Contorno Av. Jorge Zaiden 12 16:00 às 21:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vila noemi Praça das cerejeiras S/n 06:00 às 14:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Octavio Rasi                                Rua Joaquim Marques de Figueiredo 12 16:00 às 20:00

Quarta-Feira
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 06:30 às 11:00

Jd. Nasrala Pça. José dos Santos - Rua Annis Dabus C/ Rua 
Antônio Alves / 16:00 às 20:00

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

Sexta-Feira
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Granja Cecília Rua Frederico da Silva 1 16:00 às 20;00
Jd. Estrela D’alva Rua Benedita Cardoso Madureira 7 16:00às 20:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 4 06:30 às 11:00
Jardim Jacyra/Pq. São Geraldo Praça Getúlio de Oliveira Barreto / 06:30 às 11:00
Parque Residencial 
Flamboyants Rua Victor Curvello de Ávila Santos 2 16;00 às 20;00

Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Sábado

Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Pousada da Esperança II Rua Pedro de Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
Vista alegre
Seabra

Al. das Glicineas
Rua Marcílio Dias

1
5

06:30 às 11:00
06:30 às 11:00

Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

Obs. Nos Locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão  interditadas. 
De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às  13 horas. 

Secretaria de Cultura
Luiz Ricardo Ferreira

Secretário 
ATO DECISÓRIO

A Secretaria Municipal de Cultura com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome do interessado abaixo:
José Damião dos Santos, matricula 27492, cargo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – AGENTE CULTURAL da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Professor Educação 
Básica II, junto a Secretaria de Estado da Educação,
Diretoria de Ensino Região de Bauru, EE Prof. Ayrton Busch, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 
001/2019. Acumulação legal.

Bauru, 10 de abril de 2019.
LUIZ RICARDO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
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Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção do Centro Educacional de Jovens e Adultos convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembléia Geral para ratificar a Assembléia realizada no dia 26/03/19 que trata da aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru. A primeira chamada será no dia 18/04/2019(Quinta-feira), às 14 horas, em sua sede, CEJA – 
Unidade VIII – Polo do Jardim Eugênia, localizada na cidade de Bauru à Rua Paraguai, 1-56 – Jardim Terra 
Branca. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos a Assembléia em 
segunda chamada para às 14horas e 30min, no mesmo dia, local e data.

A Diretora da EMEF “Etelvino Rodrigues Madureira” convoca os associados da APM - Associação de Pais 
e Mestres a comparecerem à Assembleia Geral para tratar da Aprovação do Estatuto Padrão da Associação 
de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, bem como para a 
eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato de 
2019/2021. A primeira chamada será no dia 16 de abril de 2019, terça-feira às 08h, em sua sede, sito à Rua 
Severino Dantas de Souza, número 5-15, Jardim Flórida, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos Associados, convocamos em segunda chamada, às 08h30m, no mesmo local e data.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei nº 5999/2010

Informamos abaixo decisão da Senhora Secretária Municipal da Educação em recurso contra a Avaliação 
de Desempenho de 2018, para conhecimento da interessada:
MATRÍCULA PROCESSO DECISÃO MOTIVAÇÃO

32609 35.204/2019 INDEFERIDO

APÓS A MANIFESTAÇÃO FEITA PELO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

INDEFIRO O RECURSO E MANTENHO A 
AVALIAÇÃO FEITA ÀS FLS Nºs  05.

Informamos abaixo decisão da Senhora Secretária Municipal da Educação em recurso contra o 
indeferimento de pedido de Progressão por Qualificação Profissional – PQP Certame 2015/2017 – Lote 14, 
para conhecimento da interessada:
MATRÍCULA PROCESSO DECISÃO MOTIVAÇÃO

32436
10.786/2019 

ap. 
51.792/2019

INDEFERIDO

O ÚNICO TÍTULO APRESENTADO PELA 
SERVIDORA FOI REALIZADO FORA DO PRAZO 
ESTIPULADO PELO DECRETO Nº 13.387/2017, 

ARTIGO 4º INCISO I.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

COMUNICADO
Comunicamos que os dados de base para cálculo de IPTU 2019 se encontram disponível desde o dia 

07/01/2019, no endereço digital www.bauru.sp.gov.br/financas/iptu.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA DE DIVISÃO: JOYCE MAGALHÃES RIBEIRO

Ficam os proprietários/contribuintes dos imóveis abaixo relacionados notificados do lançamento do IPTU 
para o exercício de 2019. As guias de recolhimento do tributo encontram-se disponíveis no site: www.
bauru.sp.gov.br ou podem ser emitidas no setor de atendimento da Secretaria de Economia e Finanças do 
Poupatempo, mediante a apresentação dos documentos pessoais e comprovantes de endereço/titularidade 
do imóvel.

IDENTIFICAÇÃO RUA COMPLEMENTO NÚMERO RESPONSÁVEL

10005010
RUA GEN. 

MARCONDES 
SALGADO , 3-48

3-48
COMERCIO 

MADEIREIRA PIRATA 
LTDA

20031016
RUA JULIO 

MARINGONI , 2-61
LN P Q25 V N STA CLARA 2-61

ELIDA MARIA 
ESPONTAO CASTANHO

20214138
RUA GUSTAVO 
MACIEL , 17-49

APTO1005 10ºPAV TIPO I 
VAGA50 RES MARINHA 

DO ARVOREDO
17-49 MARCOS SILVESTRI

20370011
RUA JOAQUIM 
FIDELIS , 6-63

LK Q2 VL CIDADE 
UNIVERSITARIA

6-63
ALFREDO ENEIAS 

GONCALVES D ABRIL

20421074
RUA DR. ALIPIO 
DOS SANTOS , 

10-20

APTO/SUITE 113 11.PAV 
EDIFICIO GARDEN 

TRADE CENTER
10-20

CONFECCOES 
ABRAHAO LTDA.

20913009
RUA LUSO 

BRASILEIRA , 2-51
L9 Q7 JD ESTORIL 4 2-51

EMERSON PAULO 
CECCHIA

23153008

RUA MAURO DE 
MARTINO JUNIOR 

- (ALPHAVILLE 
BAURU) , 0

L8 QG RESID ALPHAVILLE 
BAURU

0
LUCIANE MIRANDA 

DE FARIA CRUZ

23155003

RUA INEZ DA 
SILVA BUSCH - 
(ALPHAVILLE 

BAURU) , 0

L3 QI RESID ALPHAVILLE 
BAURU

0
ARTHUR CANDIDO DE 

VASCONCELLOS

23173004

RUA JOAO 
BORTONE NETTO 

- (ALPHAVILLE 
BAURU) , 0-0

L 04 QAA RESID 
ALPHAVILLE BAURU

0-0
LEILA DA COSTA 

CAMARGO

30001043
RUA DIONISIO DE 

AGUIAR , 5-50

AP72 AND7 TIPO2 VAGA7-
1ºSS ED RESID PRACA DO 

POETA
5-50 ANTONIO VELLUTO

30216746
RUA RODRIGO 
ROMEIRO , 5-35

VAGA 52 2ºSUBSOLO 
LUMINA HOME OFFICE 

MALL
5-35

EGATI ENGENHARIA 
LTDA

30236069
RUA SERGIPE , 

1-29
G.24/A-BL.A-S.S-C.

ED.R.PARANOA
1-29

ANDREA APARECIDA 
SLOMPO

30447072
RUA HENRIQUE 

HUNZICKER , 4-70
AP C 31 GAR45 BL C RES 

ATOL DAS ROCAS
4-70

GIOVANA GIORDANO 
BOCCHI RODRIGUES

30490003
RUA LAZARO 

FERNANDES DE 
LIMA , 0-0

L4 QH1 PBAUR 0-0
BASILIO JOSE DE 

PAULA

30497023
RUA JORGE 

SCHNEYDER 
FILHO , 0-0

L24 QK1PBAUR 0-0 PEDRO SCAPINI

30505026
RUA SILVIA 

REGINA 
MARIANO , 1-0

P/L9 QM-1 PQ BAURU 1-0
SONIA MARIA 

BONATTI DA SILVA

30677004
RUA LUIS DE 

OLIVEIRA LIMA 
, 0-0

L4 QR JD N BAURU 0-0
ESIDIO PEREIRA DOS 

SANTOS

30747016
RUA LAZARO 

THEODORO , 1-78
L10 ASSENTAMENTO JD 

OLIMPICO II
1-78

ELAINE CRISTINA 
LEITE ASSIS DA SILVA 

PROCIDONIO

30788001
AVENIDA 

CRUZEIRO DO 
SUL , 0-0

JD CECAP 0-0
SERVICO DE 

ALIMENTACAO DA 
PREVIDENCIA SOCIAL

30867019
RUA LUCILIA 

ALBINO 
FERREIRA , 0-0

L19Q6 JARDIM NICEIA 0-0
ZEMILLA SILVA 

PEIXOTO

30947036
RUA NIO 

MIYASHIRO , 2-88
PTL8 QN JD ALVORADA 2-88

MARCOS ROBERTO DE 
OLIVEIRA

31034007
AVENIDA LUCIO 

LUCIANO , 0-0
L7 Q3 J ORQUIDEAS 0-0 ANA SANTOS

31088192
RUA YOLANDA 

DA SILVA GAMBA 
, 3-105

APTO 34 3 ANDAR TORRE 
2 ED ITAJAI

3-105
DANIELE CASTRO DI 

FLORA

31171064
ALAMEDA 

GRALHAS, DAS 
, 0-0

LOTE 064 QUADRA M-6 
VALE IGAPO

0-0
ALVARO ALVES 

FERREIRA

31172013
ALAMEDA 

TUIUIUS, DOS , 0-0
L13A Q M07 VALE DO 

IGAPO
0-0

LUIZ C MANZALES E 
OUTRO

31173005
ALAMEDA 

ROUXINOL , 0-0
L 05A Q M08 VALE DO 

IGAPO
0-0

LUIZ ALBERTO 
YAMAMOTO 
MARTINELI

31190041
RUA MARIO 

GRILLO , 1-38
L 41 Q M N R PRES GEISEL 1-38

AUREA MARIA 
SOARES D´AVILA

31341010
RUA GUILHERME 

CASERIO , 0-0
LOTE W QUADRA 23 

JARDIM MARABA
0-0

BAURUFARMA 
DISTRIBUIDORA PROD 

FARMACEUTICOS 
LTDA

31372015
RUA LUIZ 

CARLOS GOMES 
DUARTE , 0-0

LOTE A2 QUADRA 29 JD 
MARABA

0-0 JOANA PINTO RIBEIRO

31383019
RUA ANTONIO 

SILVESTRINE , 0-0
LOTE R QUADRA 42 
JARDIM MARABA

0-0
SERGIO LOPES 

MARTINS

31489036
ALAMEDA TIZIU 

, 0-0
L36 QJC VALE DO IGAPO 

VIII
0-0

SEVERINA MARIA DA 
C VENTURA

31553002
ALAMEDA 

MARABU , 0-0
LOTE 2 QD BG VALE 

IGAPO V
0-0

EDUARDO AUGUSTO 
MARTINS

31724030
RUA LANDERICO 

MICHELETTI , 
2-109

L30 Q28 NUC.HAB. JOSE 
REGINO

2-109
ESPOLIO DE AMANCIO 

PINHEIRO FILHO

31765008
RUA ROMUALDO 

CORTOPASSI 
FILHO , 0-0

L 8 QG RESIDENCIAL 
ODETE

0-0
GUILHERME 

RIBEIRO RODRIGUES 
CALDEIRA

33055012
RUA PEDRO 

PAULO CHAVES 
, 0-0

L12 Q21 B TANGARAS 0-0 HEKARU GOTO

33057012
RUA NATAL 

FORNAZARI , 8-0
L11 12 13 14-C Q24-A B 

TANGARAS
8-0

ZILA AP P DE MOURA 
E SILVA
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33057013
RUA NATAL 

FORNAZARI , 8-0
L11 12 13 14-E Q24-A B 

TANGARAS
8-0

ZILA AP P DE MOURA 
E SILVA

33057014
RUA NATAL 

FORNAZARI , 8-0
L11 12 13 14-G Q24-A B 

TANGARAS
8-0

ZILA AP P DE MOURA 
E SILVA

33076013
RUA FERMINO 

STOCO , 0-0
L13 Q100 B TANGARAS 0-0

ANTONIO 
CARPENETTI D 

CARVALHO

33077002
RUA ALECIO 

ROSSETTO , 0-0
L2 Q99 B TANGARAS 0-0 ARQUIMEDES CIMATI

33077016
RUA FERMINO 

STOCO , 0-0
L16 Q99 B TANGARAS 0-0

FRANCISCO GAIOTO 
JUNIOR

33078013
RUA FERMINO 

STOCO , 0-0
L13 Q95 B TANGARAS 0-0 SALMA DION

33095003
PRAÇA 6 - BAIRRO 

DOS TANGARAS 
, 0-0

L3 Q79 B TANGARAS 0-0 ANGELO GAIOTO

33102012
RUA JOAO DOS 
REIS NOBREGA 

, 0-0
L12 Q92 B TANGARAS 0-0

MANUEL PEREIRA 
LOPES

33102013
RUA JOAO DOS 
REIS NOBREGA 

, 0-0
L13 Q92 B TANGARAS 0-0 ADRIANO JOSE

33110009
TRAVESSA 
ANTONIO 

BORLINA , 0-0
L9 Q67 B TANGARAS 0-0 WILLIAN RUSSO

33112003
RUA JOAO DOS 
REIS NOBREGA 

, 0-0
L3 Q85 B TANGARAS 0-0

VERGINIO 
ZANGRANDO

33126020
RUA FERNANDO 

AVILA PARRA , 0-0
L20 Q109 B TANGARAS 0-0 GENERO MARZIONA

33142007
RUA MILTON DIAS 

DE CARVALHO 
, 0-0

L7 Q120 B TANGARAS 0-0
JOSE PANTERO 

LORENCO

33162007

RUA JOSE 
CASEMIRO 

FURTADO DE 
ALMEIDA , 0-0

L7 Q150 B TANGARAS 0-0 AGENOR PIRES

33167002

RUA DIEGO 
CESAR 

GONCALVES DIAS 
, 0-0

L2 Q146 B TANGARAS 0-0
MAXIMO H DO 
NASCIMENTO

33171004

RUA JOSE 
CASEMIRO 

FURTADO DE 
ALMEIDA , 0-0

L4 Q152 B TANGARAS 0-0 EVARISTOS P DA SILVA

33174001

RUA JOSE 
CASEMIRO 

FURTADO DE 
ALMEIDA , 0-0

L1 Q155 B TANGARAS 0-0
SILVIA E DE 
ASSUNCAO

33174014
RUA JOSE 

BIZARRA , 0-0
L14 Q155 B TANGARAS 0-0 MARIA ROSA DUFAUX

33182015

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

L15 Q159 B TANGARAS 0-0 BENEDITO DE JESUS

33182016

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

L16 Q159 B TANGARAS 0-0 BENEDITO DE JESUS

33188010
RUA ANTONIO 

RODRIGUES , 0-0
L10 Q168 B TANGARAS 0-0

IZIDORO PLAZA 
MORENO

33189013

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

L13 Q169 B TANGARAS 0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33189014

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

PTE L14 Q169 B 
TANGARAS

0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33189015

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

PTE L15 Q169 B 
TANGARAS

0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33189016

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

L16 Q169 B TANGARAS 0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33189022

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

PTE L14 Q169 B 
TANGARAS

0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33189023

RUA ANTONIA 
BRASILIA DA 
CONCEICAO 

ZUMIANI , 0-0

PTE L15 Q169 B 
TANGARAS

0-0
VERA LUCIA DA SILVA 

BERTOLLAZI

33194016
ALAMEDA 

EUVALDO LODI 
, 0-0

L16 Q34 P IND MANCH 0-0
SEBASTIAO GENTIL DE 

CASTRO

33205003
ALAMEDA 

EUVALDO LODI 
, 0-0

L3 Q70 PI MANCHESTER 0-0
ARMANDO 

CONCEICAO

33205004
ALAMEDA 

EUVALDO LODI 
, 0-0

L4 Q70 PI MANCHESTER 0-0
ARMANDO 

CONCEICAO

33206010
RUA FELICIO 

LANZARA , 0-0
L10 Q56 P MANCHESTER 0-0

COMERCIAL R PRETO 
PERUIBE LTDA

33213005
RUA CONSUELO 
CARVALHO , 0-0

L5 Q2 PI MANCHESTER 0-0 CARLOS LANDUCCI

33219004
RUA FELICIO 

LANZARA , 0-0
L4 Q69 P MANCHESTER 0-0 ELENIR R PERES

33235012
RUA JORGE 
STREET , 0-0

L12 Q58 P MANCHESTER 0-0 FRANCISCO GABRIEL

33246001
RUA JOSUE DAS 

NEVES , 0-0
L1 Q89 P MANCHESTER 0-0 CLOVIS R DOS SANTOS

33252007
RUA JORGE 
STREET , 0-0

L7 Q47 P MANCHESTER 0-0 ELIAS AUN

33268003
RUA CD. 

MATARAZO , 0-0
L3 Q50 P MANCHESTER 0-0 OSWALDO AUGUSTO

33275011
RUA CD. 

MATARAZO , 0-0
L11 Q6 P MANCHESTER 0-0

CARLOS ROBERTO R 
PINTO

33282014
RUA LUZIANO 

MARCELINO , 0-0
L14 Q65 MANCHESTER 0-0

FRANCISCO X 
ALARCON

33283008
RUA NATAL 

FORNAZARI , 0-0
L8 Q61 P MANCHESTER 0-0 OLAVO PAZANEZI

33283011
RUA CDOR. 

PEREIRA INACIO 
, 0-0

L11 Q61 P MANCHESTER 0-0
ONDINA GUIMARAES 

LAPA

33287005
RUA FLAVIO 

AREDES LOPES 
, 0-0

L5 Q26 P MANCHESTER 0-0 ANTONIO DIEGUES

33289014
RUA ANTONIO 

SOUZA NOSCHESE 
, 0-0

L14 Q10 P MANCHESTER 0-0
JOAQUIM FERREIRA 

NETO

33291001
RUA JOSUE DAS 

NEVES , 0-0
L1 Q92 P MANCHESTER 0-0

ALFREDO F 
MARTINELLI

33291006
RUA CDOR. 

PEREIRA INACIO 
, 0-0

L6 Q92 P MANCHESTER 0-0 ANTONIO GUILHERME

33292004
RUA CDOR. 

PEREIRA INACIO 
, 0-0

L4 Q79 P MANCHESTER 0-0 MARIO TOKUDA

33306015
RUA 3 - JARDIM 

ALTO BAURU , 0-0
L15 Q2 JD ALTO BAURU 0-0

FRANCISCO DE PAIVA 
GARCIA

33332025
RUA 4 - JARDIM 

ALTO BAURU , 0-0
L25 Q25 J ALTO BAURU 0-0

BENEVENUTO 
ANTONIO MELLO

33332026
RUA 4 - JARDIM 

ALTO BAURU , 0-0
L26 Q25 J ALTO BAURU 0-0

BENEVENUTO 
ANTONIO MELLO

33359008
RUA PASQUAL 

DELEDONO , 0-0
L8 Q9 JARDIM MARY 0-0

CICERO LUIZ DE 
SOUZA

33367012
RUA ORLANDO 
STEFANO , 0-0

L12 Q15 JARDIM MARY 0-0 HUMBERTO DA SILVA

33376027
RUA EUNICE 

MARANI VALERIO 
, 0-0

L27 Q21 JD MARY 0-0 JOSE MILAN

33378003
RUA JOAO TEISSE 
KAMI MURA , 0-0

L3 Q23 JD MARY 0-0
MARIA MERCEDES 

CANHACO

33381005
RUA 17 - JARDIM 

MARY , 0-0
L10 Q27 JD MARY 0-0

JOSE MANOEL 
BARBOSA

33405005
RUA JOAO 

CARLOS UNGARO 
, 0-0

L5 Q49 JD MARY 0-0
JOSE MORITHI GRACA 

ORISAKA

33507014
RUA GALIANO DE 

MARTINO , 0-0
PTE LT 3 QD D PQ BAURU 

MIRIM
0-0

JUAREZ RODRIGUES 
CAMPOS

33528021
RUA 5 - PQ STA 

RITA , 0-0
L21 QH PARQUE STA RITA 0-0 IVANOE KOHN

33528022
RUA 5 - PQ STA 

RITA , 0-0
L22 QH PARQUE STA RITA 0-0 IVANOE KOHN

33538017
AVENIDA A - PQ 

STA RITA , 0-0
L17 QE1 PARQUE STA 

RITA
0-0

COLONIZADORA 
PARANA MATO 

GROSSO

33539004
RUA 7 - PQ STA 

RITA , 0-0
LOTE 4 QUADRA E2 P STA 

RITA
0-0

COLONIZADORA 
PARANA MATO 

GROSSO

33551010
RUA 1 - PQ STA 

RITA , 0-0
L10 Q8 PARQUE STA RITA 0-0

BENEDITO DE 
AMORIM

33569007
RUA 4 - PQ STA 

RITA , 0-0
L7 Q26 PARQUE STA RITA 0-0 MARCOS DE TOLEDO

33573026
RUA 6 - 

CARDINAL - PQ 
STA RITA , 0-0

L26 Q30 PARQUE STA RITA 0-0
JOAO ROBERTO DE M 

MORENO

40047011
RUA DR. 

MAURICIO M 
DUTRA , 1-0

PL8 Q6 V S LUZ 1-0 JOSE TERRAO
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40061001
RUA ENG. 

FERNANDO 
MELRO , 0-0

L1 Q5 VCONC 0-0
FRANCISCO CARDOSO 

GESTEIRA

40532003
RUA TORQUATO 
GONCALVES DE 
ANDRADE , 2-0

PT L C Q 1A J PRUDENCIA 2-0
GERALDO ANGELO 

FARIA

40567014
RUA SARG. JOSE 

DOS SANTOS , 
1-16

PL 188 Q1B JARDIM 
PRUDENCIA

1-16
MARIA APARECIDA 

NOGUEIRA

40642003
RUA ANTONIO 
PADILHA , 1-0

PCA IV PQ BOA VISTA 1-0
GREMIO RECREATIVO 

CAMISA 10

40661001
RUA CEL. ALVES 

SEABRA , 12-0
L1 QJ VBJESU 12-0 JOSE JUAREZ MOLINA

40662001

RUA CB. 
ANTONIO 

VENANCIO DE 
ARAUJO , 3-0

LTS 
ABCDEFVWXYZ-1-2-3-4-5 

Q81A PLTS XYZ 1-2-3 
Q80A

3-0
FUNDO EST CONST 

ESCOL DE SP

40681001
RUA STA. 

TEREZINHA , 0-0
AREA RESERVADA VL 

BECHELLI
0-0

ESPOLIO DE 
ALEXANDRINA 

TECCHIO BECHELLI

40786012
RUA TARGINO 

PEREIRA FERRAZ 
DO AMARAL , 2-0

L12 QE PSERG 2-0
ALBERTINA 

NOGUEIRA DE SA

40863002
RUA ERNESTO 
TURINI , 5-41

L2 QB JD FLORIDA 5-41
DENIS LUCIANO DA 

SILVA XAVIER

40938015
RUA 

CONSTANTINO 
CASTILHO , 0-0

L15 QA J CHAPADAO 0-0 ARTIDONIO ALENCAR

41106009
ALAMEDA 

MARTE , 0-0
LI Q119 P STA EDWIG 0-0 LUIZ NARDOTTO

41120017
ALAMEDA 

ALEXANDRIA 
, 0-0

LQ Q109 P STA EDWIG 0-0
CESAR AUGUSTO 

BIGARELLI

41129003
ALAMEDA 

TURMALINA , 0-0
LC Q89 P STA EDWIG 0-0

ESPOLIO DE JOAO 
BALERA MOLINA

41132002
ALAMEDA 

MACEDONIA , 0-0
LB Q94 P STA EDWIG 0-0 PEDRO ZANOTHO

41138015
ALAMEDA 

CARTAGO , 0-0
LO Q99 P STA EDWIG 0-0 JOAO SANCHES

41153002
ALAMEDA TROIA 

, 0-0
LB Q84 P STA EDWIG 0-0 NOBURU WATANABE

41159012
ALAMEDA 

SOCRATES , 0-0
LL Q24 P STA EDWIG 0-0

MARGARETH EVANS 
HARDEN

41159013
ALAMEDA 

SOCRATES , 0-0
LM Q24 P STA EDWIG 0-0

MARGARETH EVANS 
HARDEN

41165004
AVENIDA ENG. 

PAULO FRONTIN 
, 0-0

LD Q69 P STA EDWIG 0-0 LUIZ GRACIOTTO

41165010
ALAMEDA TROIA 

, 0-0
LJ Q69 P STA EDWIG 0-0 MASSAYUKI IDE

41165011
ALAMEDA TROIA 

, 0-0
LK Q69 P STA EDWIG 0-0 JOAO FELTRIN

41168013
ALAMEDA TROIA 

, 0-0
LM Q72 PQ STA EDWIGES 0-0

CECILIO MOLINA 
FILHO

41173005
ALAMEDA 

COPERNICO , 0-0
LE Q37 P STA EDWIG 0-0 TOSHIMARU KUCUTA

41179007
ALAMEDA 

EMATITE , 0-0
LG Q56 P STA EDWIGES 0-0 GERALDO PASTRELLO

41185020
ALAMEDA 

URANO , 8-0
P/LR Q62 P STA EDWIGES 8-0

COMPANHIA 
MOGIANA DE ADUBOS

41189014
AVENIDA ENG. 

PAULO FRONTIN 
, 0-0

LN Q36 P STA EDWIGES 0-0
ESPOLIO DE JORGE 

SIMAO

41193005
RUA LUCIENE 

AVALLONE , 0-0
L5 Q118 P JARAGUA 0-0

ANTONIO CRUZ 
GUTIERREZ

41236006
RUA SAMUEL 
CASALI , 0-0

L6 Q109 PARQ JARAGUA 0-0
CARMEM MORAIS 

BARBOSA

41264013
RUA PROF. 

AYRTON BUSCH 
, 17-0

L13 Q79 PQ JARAGUA 17-0 TIBURCIO MANOEL

41273013
RUA ARNALDO 
RODRIGUES DE 
MENEZES , 16-0

L13 Q40 P JARAGUA 16-0 JORGE JOSE DE SOUZA

41288015
RUA JESO 

CONTIJO DE 
MORAES , 0-0

L15 Q26 P JARAGUA 0-0 JOAQUIM N SANTANA

41297022
RUA JOSE 

GONCALVES , 0-0
L22 Q135 PQ JARAGUA 0-0

SILVIO AUGUSTO 
LOPES

41316018

AVENIDA 
GABRIEL 

RABELLO DE 
ANDRADE , 5-114

L18 Q22 PQ JARAGUA 5-114 ROBERTO FERREIRA

41325016
RUA MIGUEL 
SIMAO , 0-0

L16 Q59 P JARAGUA 0-0 BENEDITO BUZAS

41674025
AVENIDA 

NACOES UNIDAS 
NORTE , 0

PT GLEBA B CHACARAS 
DAS FLORES

0
ESPOLIO DE ADIR DOS 

REIS

41699010
RUA NOTALY 

JOSE DE BRITO 
, 6-0

LTS9/10/11-C Q 19B Q 
BELA OLINDA

6-0
JOAO PARREIRA 

NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA

41792018
RODOVIA COM. 

JOAO RIBEIRO DE 
BARROS , 0-0

LR Q12 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0 FRANCISCO LOPES

41825001
RUA PERCIVAL 
PINHEIRO , 0-0

L01 Q08 PQ RES DO 
CASTELO

0-0
COMPANHIA 

BRASIL IMOVEIS E 
CONSTRUCOES LTDA

41825002
RUA PERCIVAL 
PINHEIRO , 0-0

L02 Q08 PQ RES DO 
CASTELO

0-0
COMPANHIA 

BRASIL IMOVEIS E 
CONSTRUCOES LTDA

41826001
RUA VICTOR 
CERON , 0-0

L01 Q10 PQ RES DO 
CASTELO

0-0
COMPANHIA 

BRASIL IMOVEIS E 
CONSTRUCOES LTDA

41826002
RUA VICTOR 
CERON , 0-0

L02 Q10 PQ RES DO 
CASTELO

0-0
COMPANHIA 

BRASIL IMOVEIS E 
CONSTRUCOES LTDA

41826003
RUA VICTOR 
CERON , 0-0

L03 Q10 PQ RES DO 
CASTELO

0-0
COMPANHIA 

BRASIL IMOVEIS E 
CONSTRUCOES LTDA

41827808
RUA MANOEL 
RODRIGUES 

MADURO , 4-200

APTO 32 3ºANDAR BL 19 
RESID TRES AMERICAS II

4-200
ARIANE MARIA 

BERNARDES

41829001
RUA ANGELO 

CREPALDI , 0-0
AREA COMERCIAL 0-0

ASSOCIACAO DE 
MORADORES E 

AMIGOS DO JARDIM 
ARARUNA

42274014
RUA FIORAVANTE 
BACOCCINA , 1-95

L14 Q22 CONJUNTO 
HABITACIONAL BAURU I

1-95 ZENILSON DE MORAES

42301023
RUA VIRGINIA 

DEGASPERI 
PEREIRA , 3-161

3-161 RAPHAEL DURAN

43009015
RUA MANOEL 

ADAMUZ FILHO 
, 0-0

L15 Q2 P GIANSANTE 0-0
MARIA DELCY 

TRINDADE

43010026
RUA FRANCISCO 

SESQUINI , 0-0
L26 Q1 P GIANSANTE 0-0

MANOEL FERNANDES 
TAVARES LIMA

43010027
RUA FRANCISCO 

SESQUINI , 0-0
L27 Q1 P GIANSANTE 0-0

MANOEL FERNANDES 
TAVARES DE LIMA

43013018
RUA ARISTEO 
MORALES , 0-0

L18 Q8 P GIANSANTE 0-0
CARLOS ESPINDOLA 

TRINDADE

43022019
RUA TEN. OSCAR 
RODRIGUES DA 

SILVA , 0-0
L19 Q17 P GIANSANTE 0-0

JOSE ANTUNES DA 
COSTA FILHO

43029015

RUA ROSANGELA 
VIEIRA MARTINS 

DE CARVALHO 
, 0-0

L15 Q33 JD IVONE 0-0
FRANCISCO EMIDIO 

PEREIRA

43037027
RUA ALFREDO 
GONCALVES D 

ABRIL , 0-0
L27 Q29 JD IVONE 0-0

PEDRO NEVES 
MARTINS

43097009
RUA GAUDENCIO 

PIOLA , 0-0
LI Q22 V SAO PAULO 0-0

DEPARTAMENTO DE 
AGUA E ESGOTO 

BAURU - DAE

43123001
RUA VICENTE 
GIANCARELLI 

, 0-0
LA Q9 PARQUE CITY 0-0 SANTO SIMIONI

43123003
RUA VICENTE 
GIANCARELLI 

, 0-0
LC Q9 PARQUE CITY 0-0 SANTO SIMIONI

43130036
RUA TEN. JOSE 

GIMENEZ 
MOJANO , 0-0

P/L 2 Q11 V GARCIA 0-0
DAVI RIBEIRO 

MACHADO

43133011
RUA WAKITI 
ADACHI , 0-0

L11 QY JD T.V 0-0
THEOTONIO DE 

CAMARGO PAULA

43134006
RUA WAKITI 
ADACHI , 0-0

L6 QW JD T.V 0-0
JOSE BENEDITO DA 

COSTA

43140009
RUA JOAQUIM 

MARCIANO , 0-0
L27 QT JD T.V 0-0 ALICE PEREIRA ALVES

43151001
RUA WAKITI 
ADACHI , 0-0

L17 QZ JD T.V 0-0 JOSE VICENTE ROSA

43160011
RUA WAKITI 
ADACHI , 0-0

L11 QA-1 JARDIM T V 0-0 TASSO MARIO FAVA

43164021
RUA FORTE 
GRASSI , 0-0

L21 QD-1 JARDIM T V 0-0 ARNALDO MOLINA

43164022
RUA FORTE 
GRASSI , 0-0

L22 QD-1 JARDIM T V 0-0 ARNALDO MOLINA

43176030
RUA ALBINO 
RIBEIRO , 0-0

PTE L 13 Q 15 JD MARILIA 0-0
MARIA DA GLORIA 

RODRIGUES 
DOMINGUES

43233009
AVENIDA ENG. 

PAULO FRONTIN 
, 0-0

L9 QD-1 P ROOSEVELT 0-0
FRANCISCO SOUZA 

MASSA
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43249003
RUA CB. PM. 

JOSE RIBEIRO 
FERREIRA, , 0-0

L3 QZ P ROOSEVELT 0-0 JOAO MIGUEL FARAH

43271014
RUA LUIZ 

BAPTISTA , 0-0
L14 QQ-1 P ROOSEWELT 0-0

JOAO DANTAS 
FIGUEIRAS

43305026
RUA FLORDALIZA 

MEIRA MONTE 
, 3-18

L6 Q32 NH VER EDSON 
FCO SILVA

3-18
ESPOLIO DE LUZIA 
CAVALHEIRO LEME 

COELHO

43322021
ALAMEDA 

CERQUILHO , 0-0
LD Q02 PQ VAL DE 

PALMAS
0-0 ALTAIR SANTO ANDRE

43322022
ALAMEDA 

CERQUILHO , 0-0
LE Q02 PQ VAL DE 

PALMAS
0-0 ALTAIR SANTO ANDRE

43368011
RUA PROFª. 

SYLVIA GOMES 
FRAGA , 0-0

L11 QS J ELDORADO 0-0
JOSE INACIO 
PENTEADO

43369003
RUA FERNANDO 
DE ARAUJO , 0-0

L3 QT J ELDORADO 0-0
ADALTON JOSE DE 

ARAUJO

43470046
RUA JOAO 

BASTOS PEREIRA 
, 3-0

P/LOTE 20 Q16 PQ RES P 
ESPERAN

3-0 NOE RIBEIRO

43471012
RUA JOAO 

BASTOS PEREIRA 
, 0-0

L12 Q15 PQ RES P DA 
ESPERANCA

0-0 WILSON DE ANDRADE

43478023
RUA JOAQUIM 
GONCALVES 

SORIANO , 0-0

L23 Q24 PQ RES P DA 
ESPERANCA

0-0
ANTONIO NERO 

NETTO

43505017
AVENIDA 
ANTONIO 

FORTUNATO , 0-0

L17 Q51 PQ RES P DA 
ESPERANCA

0-0
JOSE FRANCISCO 

GIMENES

43505057
RUA DIONISIO 
MOMESSO , 3-0

P/L39 Q51 PQ RES P 
ESPERANCA

3-0
ANTONIO CARLOS 

FOGACA

43669034
RUA JOAQUIM DE 

BARROS NETO 
, 1-83

L34 Q8 C H FORTUNATO 
ROCHA LIMA

1-83

COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO 

DE SP

50060007
RUA ANTONIO 
PEREIRA , 0-0

P/L G QUADRA 17 V IND 0-0
PAULO VINICIO 

MACAGNAN

50081015

RUA PROF. 
ANTONIO 

GUEDES DE 
AZEVEDO , 0-0

LO Q44 VIND 0-0 IRMA BITTENCOURT

50197039
RUA WENCESLAU 

BRAZ , 12-55
12-55 JOSE CARLOS INACIO

50284001
AVENIDA 

ALFREDO MAIA 
, 1-4

1-4
FEPASA FERROVIA 

PAULISTA S/A

50292016
RUA JOSE 

LOURENCO DE 
FARIA , 3-30

VL MARTHA 3-30
FLORINDO DOS 

SANTOS

50352009
RUA LOURENCO 
RODRIGUES , 6-0

LI Q49 V S J IPIRANG 6-0
ESTER CORREIA DOS 

SANTOS

50399003
RUA ALASKA , 

15-14
LB Q24-RELOT- JD TERRA 

BRANCA
15-14

ALESSANDRA 
CASEMIRO TONETI

50572013
RUA CALIXTO 

SADDO CURY , 4-0
LN Q37 VL SAO 

FRANCISCO
4-0 LUIZ DAMICO

50573015
RUA JOAO URIAS 

BATISTA , 0-0
LO Q31 VSFRA 0-0 YOSHIKAZU TOMARI

50579001
RUA CHIYO 
OTAKE , 2-31

41 E OUTRO LA Q33 
VSFRANCISCO

2-31 NADIR MARINATO

50775001
RUA MARCIO 

LEITE DE TOLEDO 
, 3-0

P/L1 QE V INDUSTRIAL 3-0
VERA MARIA VICENTE 

BIASI

50775010
RUA MARCIO 

LEITE DE TOLEDO 
, 3-0

P/L1 QE V INDUSTRIAL 3-0
VERA MARIA VICENTE 

BIASI

50866006

AVENIDA 
ANTONIO 
REQUENA 

NEVADO , 0-0

LF Q9 PARQUE S JOAO 0-0
ESPOLIO DE JOSE R 

GOMES

50885009
RUA D ANNUNCIO 
CAMMAROSANO 

, 0-0
LK Q15 V ALTO PARAIS 0-0 TADATOSHI NAGAO

50887006
RUA MARIO 
GONZAGA 

JUNQUEIRA , 11-55
LH Q21 V ALTO PARAIS 11-55

ALESSANDRA DE 
PAIVA SCHREINER

50902019
RUA D ANNUNCIO 
CAMMAROSANO 

, 7-33
LP Q26 VILA PARAISO 7-33

BEATRIZ CARDOSO 
BONACHELA

50950025
RUA ZENZO 
KIKUTI , 2-27

C 29 LOTE 25 QN 1 J OURO 
VERDE

2-27
LUIZ ANTONIO DA 

SILVA

50998029
RUA CYRO 

WENCESLAU , 
11-0

P/LO Q4 J FERRAZ 11-0
MARIA APARECIDA DA 

SILVA

51004010
RUA CYRO 

WENCESLAU , 0-0
LJ Q37 JARD FERRAZ 0-0

JOAO LOUVISON 
BERNARDES

51004011
RUA CYRO 

WENCESLAU , 0-0
LK Q37 JARD FERRAZ 0-0

JOAO LOUVISON 
BERNARDES

51110302
RUA FORTUNATO 

RESTA , 9-70

APTO 31 BL G 
3PAVIMENTO COND RES 

DR MANOEL LOPES
9-70

MARIA HELENA 
PIMENTEL 

DAMASCENO

51119004
RUA ADOLPHO 

SERSON , 0-0
L 04 Q J CHACARAS 

CORNELIA
0-0

ANTONIO VICENTE 
FABI

51185008
RUA RUBENS 
DALTIO , 4-0

LG Q54 PQ VAL DE 
PALMAS

4-0 ALBERTO DOMINGUES

51191012

RUA CRISTIAN 
ELVIS 

FERNANDES - PQ 
VAL DE PALMAS 

, 0-0

L L Q 53 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0 WILSON COSTA

51192017
RUA CICERO DA 

SILVA , 0-0
L Q Q 45 PQ VAL DE 

PALMAS
0-0

JOSE RODRIGUES 
FERNANDES

51194013

RUA CRISTIAN 
ELVIS 

FERNANDES - PQ 
VAL DE PALMAS 

, 0-0

LM Q34 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0
ANTONIO RUBENS DE 

OLIVEIRA

51194014

RUA CRISTIAN 
ELVIS 

FERNANDES - PQ 
VAL DE PALMAS 

, 0-0

LN Q34 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0
ANTONIO RUBENS DE 

OLIVEIRA

51200018
ALAMEDA 

IRENE VALERIO 
CAVERSAN , 0-0

L R Q 33 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0
EDMUND HANS 

SEIDEL

51200019
ALAMEDA 

IRENE VALERIO 
CAVERSAN , 0-0

L S Q 33 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0
EDMUND HANS 

SEIDEL

51210012
RUA LUIZ 

CREPALDI , 1-68
1-68

DIRCE LOPES DOS 
SANTOS SILVA

51211016

RUA DIRCEU 
ALVES DE 

OLIVEIRA - PQ 
VAL DE PALMAS 

, 0-0

L P Q 68 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0 FRANZ LEGER FILHO

51215001
RUA JUAREZ 

FRANCISCO DA 
SILVA , 0-0

L A Q 36 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0
ANTONIO DOS SANTOS 

MADEIRA

51215002
RUA JUAREZ 

FRANCISCO DA 
SILVA , 0-0

L B Q 36 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0 SAMUEL SOARES

51226004
AVENIDA 1 - PQ 
VAL DE PALMAS 

, 0-0

L D Q 50 PQ VAL DE 
PALMAS

0-0 JOAO VALENTIM

51274017
AVENIDA 

BANDEIRAS, DAS 
, 20-48

PL 12 QA-1 PQ STA 
CANDIDA

20-48
ISRAEL HONORIO 

MOREIRA

51338011
RUA ANTONIO 

GARBI DE 
MATTOS , 1-30

P/ LOTE J Q4 V CELINA/N 
CELINA

1-30
ESPOLIO DE MARIA 

JULIA NEUBER 
SORNAS

51351072
RUA ITACURUCA 

, 5-55
5-55

ANDERSON SALES 
BRAGA

51418004

RUA SAULO 
DE FREITAS 
BARBOSA, 

PASTOR , 0-0

LOTE 4 QUADRA F 
QUINTA RANIERI

0-0
SIDINEI GOBBO 

JUNIOR

53003005
RUA D ANNUNCIO 
CAMMAROSANO 

, 0-0
LE Q8 PQ VIADUTO 0-0 MANOEL NOGUEIRA

53019008
RUA ANTONIO 

GARBI DE 
MATTOS , 0-0

LH Q32 PQ VIADUTO 0-0
AMERICO LEMOS 

CONTIM

53062010
RUA ANTONIO 

EUCLIDES 
RIBEIRO , 3-0

P/LOTE 10 QM PARQUE 
REAL

3-0
MARCOS VINICIUS 

DOS SANTOS

53071013
RUA BENEDITO 
ALVES DA SILVA 

, 0-0

LOTE 13/A QP PARQUE 
REAL

0-0 CESAR ALVES PIRES

53083016
RUA MAURICIO 

SILVA VALVERDE 
, 0-0

L16 QD17 E B AG VIRT 0-0
INDUSTRIA COMERCIO 

DE DOCES 21 LTDA

53083017
RUA MAURICIO 

SILVA VALVERDE 
, 0-0

L17 QD17 E B AG VIRT 0-0
INDUSTRIA COMERCIO 

DE DOCES 21 LTDA

53083035
RUA CAETANO 

RODRIGHERO , 0-0
L35 QD17 E B AG VIRT 0-0

INDUSTRIA COMERCIO 
DE DOCES 21 LTDA

53083036
RUA CAETANO 

RODRIGHERO , 0-0
L36 QD17 E B AG VIRT 0-0

INDUSTRIA COMERCIO 
DE DOCES 21 LTDA

53083037
RUA CAETANO 

RODRIGHERO , 0-0
L37 QD17 E B AG VIRT 0-0

INDUSTRIA COMERCIO 
DE DOCES 21 LTDA

53107025
RUA ALZIMAR 

MARTINEZ SILVA 
, 0-0

L25 Q5 EST BALNEARIA 
AGUAS VIRTUOSAS

0-0
JOSE CAMPOS DA 

SILVA
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53107026
RUA ALZIMAR 

MARTINEZ SILVA 
, 0-0

L26 Q5 EST BALNEARIA 
AGUAS VIRTUOSAS

0-0
JOSE CAMPOS DA 

SILVA

60009002

RUA ANTONIO 
DUARTE - 
DISTRITO 

TIBIRICA , 2-0

2-0 LUIZA DE MORAES

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS

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. 69666/18 - Divanete Henrique Francisco;
Proc. 17949/18 - Dirce Antonio Viana;
Proc. 71313/18 - Marcos de Souza Godoy;
Proc. 53566/16 - Mariza Mangueira do Nascimento;
Proc. 33563/18 - Luiza Maria Dantas;
Proc. 43049/18 - Alexandre Marciano Ribeiro;
Proc. 70842/17 - Rosiley Moreira;
Proc. 60627/18 – Isdael José da Silva;
Proc. 72879/18 – Tanize Aparecida Alves;
Proc. 52007/18 – Celso Alexandre Avila Marques;
Proc. 18322/18 – Rosangela Aparecida Alves Magalhães;
Proc. 70700/18 – Nair Pessa Pio;
Proc. 42337/18 – Vanessa Conceição;
Proc. 63303/15 – Fernanda Regina Heleno de Souza;
Proc. 22519/18 – Espólio de Sergio Richard Rosa;
Proc. 51007/18 – Thiago Magalhães Pinheiro;
Proc. 23047/18 – Maria Aparecida Peçanha;
Proc. 46699/15 – Espólio de José Alves Sobrinho;

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. 24590/17 – Doralice Fernandes de Almeida;
Proc. 16248/17 – Pedro Ferreira Gomes;
Proc. 14883/18 – João Marques de Oliveira;
Proc. 47855/16 – Lourdes Maria Rodrigues;
Proc. 47621/18 – Gilse Mara Padovan;
Proc. 52490/18 – João Prudente;
Proc. 25527/17 – Luiz Carlos Cardoso Leão;
Proc. 75204/18 – Ronaldo Luiz de Campos;
Proc. 15268/18 – José Murilo de Andrade;
Proc. 41195/18 – Wilson Benedito;
Proc. 64887/18 – Celia Regina Guedes de Oliveira;
Proc. 78061/18 – Luciana de Moraes;
Proc. 83371/18 – Darcy Terezinha Borges;
Proc. 21215/18 – Katia Jandira Rodrigues Costa;
Proc. 42697/18 – João Hilario da Conceição;

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

70801/2017 8V TECNOLOGIA EIRELI ME 111 R$    4.000,00
68469/2017 ABBOTT LABORAT. DO BRASIL LTDA 165830 R$    2.099,40
61453/2017 AELESAB 64 R$      13,00
20789/2011 AELESAB 106 R$    6.500,00
39559/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 70710 R$    24.552,00

61667/2017 AMAZONIA AMB. CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E 
CONST. 57 R$    19.916,66

67155/2015 ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP 21835 R$      27,96
14759/2017 ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP 21834 R$      200,00

39906/2018 BASS TECH COM. E SERV. EM ELEVADORES 
LTDA 434 R$      389,00

19604/2018 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17205 R$    36.774,00

19604/2018 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17212 R$    1.224,80

9995/2018 BRITO & BRITO DEDETIZADORA LTDA 665 R$    1.037,05

49287/2018 CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA 4660 R$    1.370,00

9162/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4352 R$    1.211,56

36481/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 858 R$    1.050,00
36481/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 856 R$    6.860,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 13996 R$    5.100,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 13995 R$      250,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 13994 R$    2.040,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 13702 R$    5.100,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 13700 R$    2.040,00
40322/2016 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 14221 R$      60,00
60131/2015 CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA 14347 R$    15.315,77
22579/2018 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 875586 R$    2.699,52
68469/2017 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 875026 R$    16.983,36
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 434656 R$    16.330,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 434657 R$    33.660,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 434665 R$    19.315,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 435381 R$    23.970,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 435606 R$    34.060,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 437430 R$    32.970,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 437425 R$    32.200,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 437424 R$    18.655,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 437099 R$    32.420,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 436656 R$    2.900,40
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 436655 R$    16.210,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 436645 R$    48.630,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 436091 R$    34.060,00
46989/2018 CIAPETRO DIST. DE COMBUST. LTDA 436030 R$    38.110,00
7092/2018 CIMED IND. DE MEDICAMENTOS LTDA 287903 R$    5.073,00
39559/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 158464 R$    62.372,83
43488/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 158829 R$      945,00
22579/2018 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 7227 R$    9.240,00
7092/2018 CM HOSPITALAR S/A 1833918 R$    16.845,39
2333/2018 CM HOSPITALAR S/A 1837531 R$    10.026,00
2333/2018 CM HOSPITALAR S/A 1837530 R$    27.038,88
4288/2019 CM HOSPITALAR S/A 1817429 R$    2.682,78
2333/2018 CM HOSPITALAR S/A 1784535 R$    21.888,00
19962/2018 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1119465 R$    19.030,80
19962/2018 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1122096 R$    4.498,80
19962/2018 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1118175 R$    24.495,60
65207/2017 COMPUSET INFORM. LTDA 2553 R$    3.208,25
57869/2015 COMUNIDADE BOM PASTOR MARÇO R$    23.129,00
36481/2017 CONSTRUNICA CONSTRUTORA LTDA EPP 2784 R$      437,00

39559/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235162 R$    1.450,80

7092/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235161 R$    15.164,00

39559/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235580 R$    42.162,00

39559/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235653 R$    5.167,10

7092/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235226 R$    5.220,00

7092/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235210 R$    1.050,00

7092/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235215 R$    1.680,00

39559/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 2235163 R$    5.236,00

10151/2018 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA 1652 R$      882,50
10151/2018 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA 1653 R$    1.960,00
17002/2018 DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI 1191 R$    19.372,00
17002/2018 DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI 1200 R$    16.199,00

35134/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA 194907 R$    
104.992,80

35134/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA 198530 R$    3.077,51
35134/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA 196182 R$    32.659,20
44174/2018 E. TRIPODE IND. E COM. DE MÓVEIS ME 770 R$    2.408,52
102/2019 ELAINE M M SCARPIM MARÇO R$    2.308,11
4618/2018 EMAN EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA 4172 R$    74.879,32
60053/2017 EMDURB 5356 R$    79.865,00
53493/2017 EMDURB 5352 R$    48.389,00

59264/2017 EMDURB 5358 R$    
164.374,60

60053/2017 EMDURB 5355 R$    28.115,00
59264/2017 EMDURB 5354 R$    21.582,40
58503/2017 EMDURB 5353 R$    15.600,00

58503/2017 EMDURB 5359 R$    
159.436,32

2333/2018 EMPÓRIO HOSPITLAR COM. DE PROD. CIR. 
HOSP. LTDA 381927 R$    2.399,20

57869/2015 EQUIPE CRISTO QUE LIBERTA MARÇO R$    25.000,00

49285/2017 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONIERO 
LTDA 7852 R$      456,00

70808/2017 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2518 R$      38,50
39559/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2654 R$      740,98
70808/2017 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2519 R$    3.102,33
7092/2018 FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDIC. 27973 R$    37.552,50
27359/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1594 R$    15.600,00
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53437/2016 FONESAT TELEINF. LTDA 1598 R$    1.416,66
34175/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1596 R$    14.791,00
42725/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1572 R$    4.692,86
42725/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1574 R$    4.692,86
42725/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1595 R$    4.692,86
42725/2017 FONESAT TELEINF. LTDA 1597 R$    4.692,86
35134/2018 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1103704 R$    1.947,68
66136/2018 GEOLAB IND. FARMAC. S/A 299990 R$    10.206,00
19962/2018 GEOLAB IND. FARMAC. S/A 299985 R$    12.540,00
7092/2018 GM VALÊNCIA PROD. HOSP. ME 865 R$    9.126,09
10870/2019 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 167 R$    7.600,00
9963/2017 IMPRENSA OF. DO ESTADO DE S/A 1318063 R$      442,51

63652/2017 INJEX INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA 89799 R$    
167.529,00

69684/2018 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2373 R$    1.638,89
7092/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 62563 R$    6.671,04
7092/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 62195 R$    12.902,50
35134/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 61947 R$    11.896,65
19962/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 62196 R$    6.996,00
70048/2017 INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMP. LTDA 13853 R$    1.643,06

80535/2015 INTEGRATIVA TECN. E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
LTDA 2376 R$    69.510,87

17970/2019 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 87559 R$    8.015,00
66136/2018 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC. LTDA 171242 R$      997,10

15193/2017 MAX VERDE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO 
EIRELI 537 R$    32.138,50

15193/2017 MAX VERDE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO 
EIRELI 547 R$    51.839,50

17868/2015 MECANOGRÁFICA & LASER LTDA 128375 R$    8.520,00
16692/2018 MEDILAR IMP. E DISTRIB. PROD. MED. E HOSP. 457285 R$    2.394,00
39607/2018 MEDIMAC COM. DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 1641 R$    2.050,00
39607/2018 MEDIMAC COM. DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 1492 R$    5.850,00
83484/2018 MEDLU COMÉRCIO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA 549 R$    17.860,00
83484/2018 MEDLU COMÉRCIO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA 526 R$    3.572,00
53347/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 369805 R$    2.083,00
53347/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 371224 R$    3.458,00
71273/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 385119 R$    24.206,00
71273/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 381064 R$    12.837,00
62132/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 371078 R$    17.533,00
62132/2018 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 384517 R$    12.103,00
67321/2017 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 377173 R$    13.432,00

3817/2016 MP ASSISTÊNCIA EM EQUIP. ODONT. MÉDICOS 
HOSP. 912 R$    2.090,02

102/2019 NILTON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA MARÇO R$    1.671,39
19962/2018 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA 159931 R$    11.306,24

24281/2018 PA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL 
LTDA 95 R$    3.000,00

69.225/2014 PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA 1505 R$    

391.335,37
48991/2018 PEZANI COM. DE MÓVEIS EIRELI 529 R$    4.700,00
19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 165 R$    22.522,40

68469/2017 ROGER DO BRASIL IND. DE COSMETICOS E 
PRODUTOS 29820 R$    58.374,80

2333/2018 SAMAPI PROD. HOSP. LTDA 41735 R$    1.446,12
61867/2018 SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA 3ª PARCELA R$    4.000,00
45330/2014 SOLANGE DIAS DA SILVA CASTRO SOUZA FEVEREIRO R$    1.230,00
45330/2014 SOLANGE DIAS DA SILVA CASTRO SOUZA JANEIRO R$    1.107,00
35134/2018 SOMA SP PROD. HOSPITALARES LTDA 117422 R$    1.417,50
19962/2018 SOMA SP PROD. HOSPITALARES LTDA 117567 R$      400,00
52918/2018 STATUS INFORM. E EMPREENDIMENTOS EIRELI 506 R$    18.980,00

27441/2017 TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRES. 
PRUDENTE LTDA 2109 R$    5.839,56

46181/2014 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. 94-183 R$      193,80

46181/2014 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. 94-184 R$      64,60

46181/2014 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. 94-182 R$    10.165,00

46181/2014 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. 94-181 R$    2.314,20

46181/2014 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. 94-180 R$    21.553,60

55871/2018 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. ABRIL R$    

210.100,10

45776/2015 TRANSURB ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. 
PASSAG. ABRIL R$    4.263,60

46181/2014 TV BAURU LTDA 1067 R$    28.607,75
46181/2014 TV CIDADE DE BAURU LTDA 2472 R$    10.969,56
38736/2018 TV PREVE LIMITADA 7 R$    40.000,00
46181/2014 TV STÚDIO JAU S/A 11521 R$    7.762,50
59111/2017 ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 828441 R$    33.350,00
59111/2017 ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857030 R$    33.350,00
59111/2017 ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 886940 R$    33.350,00
49867/2017 VERA LUCIA SERRANO CUNHA ME 200 R$      800,00
49867/2017 VERA LUCIA SERRANO CUNHA ME 5 R$      800,00
22579/2018 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA 19792 R$    16.911,97
49570/2017 ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA 79 R$    18.149,37

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  
no  Diário  Oficial  do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 
4714/01)

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.
pdf

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 
terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do 
cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  
resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia 
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pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca 
alternifolia ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo 
(Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.259/19 - PROCESSO Nº 47.721/18 – (E-processo n° 26.981/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MIGUEL E PATRÍCIA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA EPP – OBJETO: Constitui objeto deste contrato ora assumido pela CONTRATADA, relativo 
ao FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BATERIAS NOVAS E SELADAS PARA USO 
EM AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo 
Administrativo nº 47.721/18, mediante emissão de notas de empenho e contrato, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo e preços. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 7.316,00 – PROPONENTES: 07 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 355/18 - 
ASSINATURA: 11/03/19.

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Antonio Carlos Garms
Secretário

PORTARIA Nº 11/2019

O Secretário dos Negócios Jurídicos do Município de Bauru, no uso de suas atribuições legais, conforme o 
disposto no artigo 24, inciso II da Lei Municipal 3.601, de 27 de junho de 1993,

RESOLVE

Art. 1º – O artigo 2º da Portaria nº 9/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º – Ficam nomeados para compor a Comissão referida no artigo 1º os seguintes Procuradores:

Miguel Feres Guedes
Fátima Carolina Pinto Bernardes
Cláudia Fernanda de Aguiar Pereira
Greici Maria Zimmer
Juliane Rodrigues de Barros

Art. 3º. As demais disposições da Portaria nº 9/2019, não modificadas por esta Portaria continuam em vigor.

Bauru, 9 de abril de 2019.
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DESIGNAÇÃO: A partir de 13/04/19, portaria nº 12/19 designa a servidora JULIANE RODRIGUES 
DE BARROS, RG nº 12.236.361 MG matrícula nº 34.094, para exercer a função de confiança de Diretora 
da Divisão da Procuradoria de Execução Fiscal da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, conforme 
proc. nº 56.581/19. De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º do decreto nº 11.852/2012, não haverá 
suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza as funções essenciais do cargo 
efetivo de Procuradora Jurídica.
- Defender os interesses do Município em juízo e administrativamente, sempre visando a conveniência 
pública.

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O nº 009/19

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

RESOLVE

Com base no decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado 
a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período 
de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

 Nome Matricula CNH Categoria
Alessandro Augusto da Silva 34.442 01250490732 B

Maurício Messias 16.103 02068057772 B

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 11 de abril de 2019.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIA S.O nº 010/19

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

RESOLVE

Com base no decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado 
a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período 
de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

 Nome Matricula CNH Categoria
Natal Lopes da Silva 12.585 02681511488 AD

William Conte 34230 03613782770 AB

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 11 de Abril de 2019.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária 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: 
O Serviço Social da Industria - SESI, em consonância com  as atribuições que lhe conferem 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 
da APROVAÇÃO DE PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO, localizado R. Profa. Zenita Alcântara 
Nogueira, Vila Triagem, Bauru - SP, 17030-032.  
A Audiência ocorrerá no dia 18 de abril de 2019, das 17:30h às 19:30 h, à R. Profa. Zenita Alcântara 
Nogueira, 1-67, - Vila Triagem, Bauru - SP, 17030-032, nas instalações do Sesi Bauru (Horto Florestal). O 
Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões 
públicas na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 69892/2018, Avenida Nuno de Assis, 
14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no site https://drive.google.com/open?id=1tC0GKWKYnqn8FNZq9 
bpMIWG_szhHY0XC no período de 04/04/2019 a 25/04/2019.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária 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 empresa D. SILVA IMÓVEIS LTDA., em consonância com  as atribuições que lhe conferem 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 
da APROVAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO SEM DENOMINAÇÃO, localizado na Rua Barão de 
Itapetininga com Rua Alexandrino Rodrigues, Jardim Olímpico, Bauru/SP. 
A Audiência ocorrerá no dia 24 de abril de 2019, das 18:30 h às 20:30 h, no Restaurante Vó Maria, 
sito na Avenida Nações Unidas, 53-53, Geisel, Bauru/SP anexo ao Apart Hotel Universitário. O Estudo de 
Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas 
na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 28.300/2017, Avenida Nuno de Assis, 14-60 
no horário das 08:00 às 12:00 e no site www.aparthoteluniversitario.com.br/eivjardimolimpico até o dia 
01/05/2019.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária 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 D. SILVA IMÓVEIS S/C LTDA, em consonância com  as atribuições que lhe conferem 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 da 
APROVAÇÃO DE PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL – GALPÃO, 
localizado AV. GETÚLIO VARGAS n° 3-30 / RUA LAÉRCIO B. PEREIRA / RUA ALFREDO FONTÃO/ 
RUA LUSO BRASILEIRA - JARDIM AEROPORTO - BAURU-SP.  
A Audiência ocorrerá no dia 25 de abril de 2019, das 18:00h às 20:30 h, á Rua Gustavo Maciel, 26-60 
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- Loja 03 - Jardim Estoril IV - CEP 17016-200, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido 
empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru através do 
Processo de Aprovação nº 50644/2015, Avenida Nuno de Assis, 14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no 
site http://clienteconfianca.com.br/audienciamax no período de 27/03/2019 a 02/05/2019.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 16/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 10:00 horas, à RUA AMAZONAS, 
Qt nº 5, VILA CORALINA, verificando que a empresa  CLARO S/A,  mesmo após ciência dada, através 
da notificação nº 04/17 (24/07/18), de que deveriam providenciar a regularização dos cabos no referido 
local, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ARTIGO 7º, dando cumprimento ao 
INCISO I, da Lei 6779/16,  lavro o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 3.873,70 (Três 
mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 17/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 10:00 horas, à RUA DIONISIO 
DE AGUIAR, Qt nº 1, JARDIM CONTORNO, verificando que a empresa  CLARO S/A,  mesmo após 
ciência dada, através da notificação nº 08/17 (24/07/18), de que deveriam providenciar a regularização dos 
cabos no referido local, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ARTIGO 7º, dando 
cumprimento ao INCISO I, da Lei 6779/16,  lavro o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
3.873,70 (Três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 151/2019
Conforme solicitação feita no processo31570/2019, informamos ao requerente anônimo, que o 
estabelecimento em questão à Av. Nações Unidas nº29-30, foi vistoriado pela Fiscalização e notificado. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos o responsável/proprietário para que retire o trailer instalado à Rua Hermínio Ramos, qt 3 – Jd. 
Alto Alegre, sob pena de apreensão do equipamento.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 28/19
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, à RUA SALOMÃO HABIB 
HADDAD, 1-0 PQ JULIO NOBREGA, cadastrado PMB 3/0608/010, verificando que o proprietário 
DALVINO MOREIRA REBORDOES, conforme  Proc  16568/2014, não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (recusou-se a assinar)

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 78/19
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, à RUA PRESIDENTE KENNEDY, 
16-44 VILA CARDjIA, cadastrado PMB 3/0374/015, verificando que o proprietário MARCUS MOZART 
SOARES CARDOSO não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o 
disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 
57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 25/19
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, à AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, 12-67 JD ROSA BRANCA, cadastrado PMB 4/1474/011, verificando que o proprietário 
CENTRO ESPIRITA DADIVAS DE LUZ, conforme Proc  70025/17,  não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 21/18
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14:50 horas, à RUA BENEDITO LEITE DE 
BRITO, 0-0P/L 8 QD 13 PQ JARAGUÁ, cadastrado PMB 4/1286/040, verificando que o proprietário 
EDSON DA SILVA, conforme Proc  30935/15,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. 
Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando 
cumprimento ao artigo 57º, inciso I da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a 
multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 07/19
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, à RUA ARMANDO CAFFEO, 
3-17 PQ CITY, cadastrado PMB 4/3115/002, verificando que a proprietária RAFAELA NUNES DA SILVA, 
conforme Proc  25541/16,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o 
disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 
57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 08/19
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, à RUA ARMANDO CAFFEO, 
3-17 PQ CITY, cadastrado PMB 4/3115/002, verificando que JANAINA SANTOS MEDEIROS DA SILVA 
SCAREL, conforme Proc  25541/16,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 19/19
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, à AVENIDA GETULIO 
VARGAS, 6-50 VILA GUEDES DE AZEVEDO, cadastrado PMB 2/0307/002, verificando que a 
proprietária ANA MARIA GONÇALVES PIMENTEL não apresentou a regularização da edificação do 
imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, 
dando cumprimento ao artigo 57º, inciso V da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-
lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (OBS deverá cumprir artigo 2º, 5º e 7º, anexo II (tapume) 
do decreto 13711/18).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 04/19
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 15:00 horas, à RUA NICOLAU DELGALLO, 
15-29 L20 Q1 P GLEBA B ANEX V IPIRAN – VL S.JOÃO DO IPIRANGA, cadastrado PMB 5/0300/021, 
verificando que a proprietária FRANCISCA MARIA DIAS MEDEIROS, conforme Protocolo 14561/18,  
não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no 
Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

COMUNICADO
Referente processo 17436/18, comunicamos ao requerente que, mediante vistoria feita no local, foram 
notificados os responsáveis para atenderem a regularização do passeio conforme lei vigente 7181/19, tendo 
acompanhamento dos procedimentos através do processo 77751/18.

COMUNICADO
Referente processo 80196/18, comunicamos ao requerente anônimo que foi realizada vistoria no local e 
será feito o acompanhamento do mesmo pela fiscalização.
 

COMUNICADO
Referente processo 66506/18, comunicamos à Srª. Claudia Lopes Pereira de Abreu que, mediante solicitação 
protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, e 
conforme parecer do setor responsável, há um Projeto de duplicação da Avenida José Vicente Aiello, P. 
57825/2018, devendo aguardar até a resolução das “tratativas de duplicação da área, para qualquer 
regularização quanto ao passeio público”. (requerente não localizada)

AUTO DE INFRAÇÃO – EMBARGO 518
Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 15:50hs., à RUA MATILDE FRAGA 
MOREIRA DE ALMEIDA (5/3657/007), no bairro PARQUE VIADUTO, verificando que Sr. ROBERTO 
VICENTE CALHEIROS, conforme Processo 46111/2019, está construindo sem projeto aprovado, no 
endereço acima citado, em situação irregular perante a Administração Municipal. Infringindo assim, o 
disposto no Artigo 21 e 22, Lei 7028/17; art. 2º Decreto 13711/18, dando cumprimento ao artigo 57, Inciso 
I, b da Lei 7028/17, lavramos o presente AUTO DE INFRAÇÃO-EMBARGO da referida obra.

AUTO DE INFRAÇÃO – EMBARGO 513
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:20hs., à RUA 15 DE 
NOVEMBRO (1/0088/017), no bairro CENTRO, verificando que Srª. MARTHA MAURICIO CORREA, 
conforme Processo 27152/2019, está construindo sem projeto aprovado, no endereço acima citado, em 
situação irregular perante a Administração Municipal. Infringindo assim, o disposto no Artigo 21 e 22, Lei 
7028/17; art. 2º Decreto 13711/18, dando cumprimento ao artigo 57, Inciso I, b da Lei 7028/17, lavramos o 
presente AUTO DE INFRAÇÃO-EMBARGO da referida obra.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 

INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 07/04/2019 e 12/04/2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
29641/2011 FERNANDA DE AGUIAR RODRIGUES
19090/2019 CLINICA ENDOGIN LTDA
6954/2019 ANA KARLA REBOUÇAS SILVESTRE

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./
SÉRIE

81036/2018 ALAIDE APARECIDA FAGIAN – CASA DE REPOUSO EIRELI EPP 2074/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 369/19:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
20824/2019 CASA DE REPOUSO GERIATRICA AVANT LTDA 001232/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

26078/2019 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM ESTAR MAIS LTDA ME 60 001219/F-
1                                                       
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES/
FISCALIZAÇÃO

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

67339/18 ANA CLAUDIA COLOMBO 15607/E-1

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

70531/18 DIVA BASTOS PEREIRA 3155/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

52636/18 ESTER GONÇALVES SILVEIRA 04940/F-1

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

52636/18 ESTER GONÇALVES SILVEIRA 000021/F-1

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

52636/18 ESTER GONÇALVES SILVEIRA 3018/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

52636/18 ESTER GONÇALVES SILVEIRA
22414/19 RAQUEL DINA COSTA

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
48333/18 MARIA APARECIDA GASPARELO 000722/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 10.04.2019 a 12.04.2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

33211/2018 BEE COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
COSMÉTICOS EIRELI-EPP

33216/2018 BEE COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
COSMÉTICOS EIRELI-EPP

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

76309/18 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
38222/19 ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA CAP LTDA
76311/18 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
45049/19 PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
7403418 PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
27081/19 SORRI BAURU
76007/18 REGHINI BACAN HOSPEDARIA LTDA-ME
30944/19 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
28513/19 SORRI BAURU
83290/18 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE

41594/19 SIMÃO VEICULOS LTDA 002438/F-1
38360/19 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 04607/F-1
83290/18 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA 05494/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SERIE

36160/19 COLEGIO DINAMICO LTDA 30 002436/F-1

 A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU OS 
SEGUINTES PROCESSOS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO.
Deferidos de 22/03/2019 a 05/04/2019

N° CEVS: 350600301-360-000559-1-3                                DATA DE VALIDADE: 05/04/2020
PROTOCOLO: 38264/2019                                                  
DATA DO PROTOCOLO: 12/03/2019                                DATA DO DEFERIMENTO: 05/04/2019
RAZÃO SOCIAL: SORRI-BAURU
CNPJ: 47.641.907/0001-01
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS     N°53-40    BAIRRO: NUCLEO RESIDENCIAL 
PRESIDENTE GEISEL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000556-1-1                             DATA DE VALIDADE: 28/03/2020
PROTOCOLO: 30633/2019                                             
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2019                           DATA DO DEFERIMENTO: 28/03/2019
RAZÃO SOCIAL: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0009-74
LOGRADOURO: AVENIDA CASTELO BRANCO   N°14-41    BAIRRO: VILA PAULISTA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000545-1-8                            DATA DE VALIDADE: 22/03/2020
PROTOCOLO: 81053/2018                                            
DATA DO PROTOCOLO: 13/12/2018                             DATA DO DEFERIMENTO: 22/03/2019
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ: 46.374.500/0017-51
LOGRADOURO: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS    S/N  BAIRRO: 
AIMORES
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000452-1-7                            DATA DE VALIDADE: 25/03/2020
PROTOCOLO: 39225/2019                                               
DATA DO PROTOCOLO: 13/03/2019                             DATA DO DEFERIMENTO: 25/03/2019
RAZÃO SOCIAL: MEZZANI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.991.743/0001-46
LOGRADOURO: WALDEMAR PEREIRA SILVEIRA    N°3-27   BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000559-1-3                                DATA DE VALIDADE: 05/04/2020
PROTOCOLO: 38264/2019                                                  
DATA DO PROTOCOLO: 12/03/2019                                DATA DO DEFERIMENTO :05/04/2019
RAZÃO SOCIAL: SORRI-BAURU
CNPJ: 47.641.907/0001-01
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS     N°53-40    BAIRRO: NUCLEO RESIDENCIAL 
PRESIDENTE GEISEL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000557-1-9                                DATA DE VALIDADE: 28/03/2020
PROTOCOLO: 37681/2019                                              
DATA DO PROTOCOLO: 12/03/2019                               DATA DO DEFERIMENTO: 28/03/2019
RAZÃO SOCIAL: CENTRO AUTOMOTIVO ELEFANTINHO
CNPJ: 05.423.251/0002-83
LOGRADOURO: AVENIDA RODRIGUES ALVES    N°19-70    BAIRRO: VILA CARDIA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
Responsável(is) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de 
funcionamento emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental.

EXTRATOS
Republicado por ter saído com incorreções

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.935/19 - PROCESSO Nº 1.631/18 - MUNICÍPIO: MUNICÍPIO 
DE BAURU - ENTIDADE: SORRI - BAURU- OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de 
colaboração a prestação de assistência em saúde através da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal 
assegurando acesso universal, equânime, integral e gratuito, especificamente à população de regiões 
específicas do Município de Bauru, de acordo com o estabelecido nos Planos Municipais de Saúde, Plano 
Diretor Municipal, Conferências Municipais de Saúde e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e em 
consonância com o estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde, nº 2.436, de 21 de setembro de 2.017, 
que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de diretrizes para a organização 
da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Anexo I do Edital deste Termo, 
Processo Administrativo nº 01.631/18 e Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO - PRAZO: 
12 meses –VALOR TOTAL : R$ 11.186.535,36 - ASSINATURA: 28/02/19.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

C O N V O C A Ç Ã O

Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10.484/2007, 
informamos a quem de interesse, sobre a realização da SEPTUAGÉSIMA NONA AUDIÊNCIA DE 
JULGAMENTO deste Conselho, que acontecerá no DIA DEZESSETE DE ABRIL DE DOIS MIL 
E DEZENOVE, ÀS DEZ HORAS, no auditório da Caixa Econômica Federal, situado na Avenida 
Getúlio Vargas nº 20-105, 3º andar, nesta cidade. Segue abaixo o processo a ser julgado:

PROCESSO Nº 70.794/2018
INTERESSADO: LUIS FERNANDO SELMO PALHARES
ASSUNTO:  IPTU
RELATOR:  MARCOS HENRIQUE MAZZIERO
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Notificamos, por determinação constante no Artigo 223 do Decreto Municipal nº 10.645/09,  que após 
a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial do Município, fica vedado a qualquer das 
partes a juntada de novos documentos ou alegação de fatos novos, em relação aos recursos constantes 
daquela.

Bauru, 10 de abril de 2019.
Cleuber Carlos dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 
Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru

A Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru, em análise ao recurso apresentado pelo Sr. 
Osvaldy Martins, DECIDE:

DEFERIR PARCIALMENTE o recurso interposto e ANULAR a eleição do Setor 4.

Será marcada outra eleição, na forma legal.

A Comissão Eleitoral HOMOLOGA A ELEIÇÃO DOS DEMAIS SETORES DE PLANEJAMENTO, 
DAS ENTIDADES DE CLASSE, ONGS E SINDICATOS e abre um novo prazo para preenchimento das 
vagas de SUPLENTES das Instituições de Ensino, tendo em vista serem preenchidas apenas por titulares 
representados pelas Universidades UNESP e USC;

O prazo para preenchimento das vagas de suplentes das Instituições de Ensino, 4 vagas suplentes, poderão 
ser preenchidas por meio de indicação das Instituições, conforme estabelece o edital, no prazo de até 5 dias 
úteis a contar desta publicação. 

Candidatos eleitos CMB:
Biênio 2019-2021.

SETORES DE PLANEJAMENTO 

Setor 1
Titular: Alfredo Cirne Moreira 
1º Suplente: Terezinha Portel Alves
2º Suplente: José de Souza Lopes Junior 

Setor 2
Titular: Emílio Alfredo Moreira Viegas 
1º Suplente: Peter Ping Ho 
2º Suplente: Mauro Machado Giglio 

Setor 3  
Titular: Fábio Franco Novaes
1º Suplente: Almir Oliva Ferreira Garcia  
2º Suplente: Edmilson Queiroz Dias

Setor 4 
Cancelada.    

Setor 5  
Titular: Paulo Roberto da Silva Ramos 
1º Suplente: Nelson Ribeiro da Silva
2º Suplente: ----------

Setor 6
Titular: José Fernando Redondo Mendes
1º Suplente: Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi  
2º Suplente: Carlos Roberto de Sá Cardoso

Setor 7
Titular: Ricardo Alexandre Pereira  
1º Suplente: Rosangela Felix Silva 
2º Suplente: Isabel Aiko Takmatsu 

 Setor 8
Titular: José Carlos de Souza  
1º Suplente: - Marcus Vinícius da Silva  
2º Suplente: Heverton Ricardo de Freitas. 

Setor 9 
Titular: Rafael Idalgo Cardoso  
1º Suplente: Fábio Caetano Pereira  
2º Suplente: Adelphi Pablo Garcia 

Setor 10
Titular: Ivan da Silva Dantas 
1º Suplente: Lucileia Aparecida Orestes 
2º Suplente: Mery Correia Rasswetov 

Setor 11
Titular: Thiago de Andrade  
1º Suplente: Luiz Augusto Braga Franzolin  
2º Suplente: Juliana Corradini 

Setor 12
Titular: Edson Valentin Freitas Filho  
1º Suplente: Tânia Kamimura Maceri 
2º Suplente: Gustavo Gandara Gai 

Bacia Hidrográfica do Córrego Água Parada 
Titular: Nilton Carlos Pollice Scudeller
1º Suplente: Vilmar Antonio Berton 
2º Suplente: Benedito Élson Carminato

Bacia Hidrográfica do Rio Batalha 
Titular: Sérgio Freitas Alba 
1º Suplente: Giovani Giorgio Guerrisi 
2º Suplente: Iraci Herrera Leite do Pinho 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Campo Novo 
Titular: Lucia Helena Bueno Gaio Martins
1º Suplente: Michele Gaio de Oliveira Souza 
2º Suplente: Francisco Octaviano Cardoso Neto

Entidades de Classe

Titular: Alfredo Neme Neto - ASSENAG 
1º Suplente – Lincoln Carlos M. de Oliveira  - ASSENAG
2º Suplente - ----------------

Titular: Angelo Joaquini Neto - SindusCon
1º Suplente – Ricardo Aragão Rocha Faria – SindusCon
2º Suplente - ----------------

Titular: Márcio Antônio Tonim Colim - IAB 
1º Suplente – Gerson Luiz Alves Pinheiro - CIESP
2º Suplente – Evaristo Kirita - IAB

Titular: Giovanna Gândara Gai - OAB
1º Suplente - Marina de Campos Fattori - OAB 
2º Suplente - --------

Titular: Fernando César Pegorin - SECOVI
1º Suplente - Rodrigo Riad Said - SECOVI
2º Suplente - Bruno Pegorin Neto - SECOVI

Instituições de Ensino Superior (2 vagas)
Titular: Tatiana Ribeiro de Carvalho - USC
1º  Suplente -  ----------
2º  Suplente -  ----------

Titular: Luiz Daré Neto - UNESP (FEB) 
1º  Suplente - ------------
2º  Suplente -  ----------

Ong’s – 1 vaga
Titular: Kláudio Cóffani Nunes - Fórum Pró Batalha
1º Suplente – Maria Izabel Merino de Medeiros - Fórum Pró Batalha
2º Suplente – Dorival Coral - Fórum Pró Batalha

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
PESSOA IDOSA-COMUPI/Bauru GESTÃO 2018 a 2020

(dia 15/04, segunda-feira, às 14:30 horas na Casa dos Conselhos, Rua Antonio Prudente, nº 1-148, 
Jardim Estoril)
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CONVOCAMOS os membros Titulares e/ou Suplentes da Gestão atual, 2018-2020, para a Reunião 
ORDINÁRIA, dia 15/04/2019, às 14:30 horas, na Casa dos Conselhos, Rua Antonio Prudente, nº 1-148, 
Jardim Estoril 
Pauta: 
1. Visitas às Casas de Repouso : Orientações e Elaboração Cronograma
2. Comissões Temáticas Permanentes: Membros e Reuniões realizadas
3. Avaliação Geral da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
4. Evento: Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (15/06/2019).

Bauru 13 de Abril de 2019.
ANNA CAROLINA MONDILLO
PRESIDENTE COMUPI/Bauru

INFORMATIVO 
READEQUAÇÃO DA AGENDA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

1. Considerando a Portaria 37 de 18 de maio de 2017, da Secretaria Municipal de Educação;
2. Considerando a Portaria 36 de 27 de junho de 2018, da Secretaria Municipal de Educação; 
3. Considerando a portaria 47 de 25 de outubro de 2018, da Secretaria Municipal de Educação;
4. Considerando a Reunião com Equipe Técnica e Comissão Coordenadora ocorrida no dia 13 de dezembro 
de 2018, no Napem, com pauta sobre fechamento das atividades do ano de 2018, com ênfase na revisão 
da agenda e posicionamento sobre a etapa em que se encontram os Relatórios de Monitoramento do PME, 
referente aos anos de 2017 e 2018, publicado em 15 de dezembro de 2018, página 17;
5. Considerando o anexo II, da Portaria 47 de 25 de outubro de 2018, da Secretaria Municipal de Educação, 
qual seja AGENDA DE TRABALHO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO – MUNICÍPIO BAURU, 
Biênio 2017/2018, revista e aprovada em 20/09/2019, publicada no Diário oficial de 27 de outubro de 2018, 
página 67; 
6. Considerando a Reunião com Equipe Técnica e Comissão Coordenadora ocorrida no dia 11 de abril 
de 2019, no Napem, com pauta sobre Readequação da Agenda e posicionamento sobre a etapa em que se 
encontram os Relatórios de Monitoramento do PME, referente aos anos de 2017 e 2018, com convocação 
enviada aos membros por e-mail e publicação em Diário Oficial de Bauru no dia 11/04/2019, página 20;
INFORMAMOS QUE A AGENDA DE TRABALHO FOI READEQUADA NAS SEGUINTES AÇÕES:

AÇÃO DATA PREVISTA

Entrega do documento de monitoramento, anos 2017 e 2018, para a 
Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação; 10/05/2019

Análise comparativa das metas e estratégias e elaboração do 
Relatório de Avaliação 2017/2018 do Plano Municipal de Educação; 14/05/2019 a 28/06/2019

Submeter à Consulta Pública o Relatório de Avaliação 2017/2018 do 
Plano Municipal de Educação; 08/07/2019 a 01/09/2019

Conferência Municipal de Educação para aprovação do documento 
final de Avaliação do Plano Municipal de Educação.

19 e 20 de setembro de 
2019

Maria das Dores Silva Rodrigues Castro – Coordenadora

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2019 - PROCESSO Nº 7.716/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA MACATUBA LTDA – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, Cultura, 
Desenvolvimento Econômico, Economia e Finanças, Negócios Jurídicos, Bem Estar Social, Administrações 
Regionais, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito – 
Corpo de bombeiros e Esporte e Lazer e Departamento de Água e Esgoto, cujas especificações estão 
indicadas no anexo I do Processo Administrativo n. 7.716/2019, mediante emissão de Notas de Empenho 
e Contrato, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:

LOTE 01 – CERAS, DISCOS, LIMPADORES E REMOVEDORES.

Item Un.
Quant. 

Est. 
Anual

Descrição mínima Marca
Valor 

Unit. R$

01 Galão 122

de no mínimo 05 litros de CERA BRILHO 
COMUM, líquido e incolor. Deverá conter na 
embalagem do produto a seguinte composição: 

Polímero Acrílico Metalizado, Agente Nivelador, 
Plastificantes, Conservantes, Flagrância e Água. 
Princípio Ativo: Polímero Acrílico Metalizado. 
APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tamani 20,00

02 Galão 76

de no mínimo 05 litros de CERA BRILHO 
MOLHADO. Impermeabilizante acrílico para 

acabamento de alto nível de brilho e durabilidade, 
formulado a base de polímeros acrílicos especiais, 

indicados para pisos porosos como: Paviflex, 
Granilite, Concreto Polido, Cerâmica, Policromo 
e outros. Deverá conter na embalagem do produto 

a seguinte composição: Polímeros Acrílicos, 
Tributox de Etil, Fosfato, Copolímeros de etileno e 
conservante. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 

ANVISA.

Tamani 36,79

03 Galão 68

de no mínimo 05 litros de CERA 
IMPERMEABILIZANTE para tratamento 

de pisos. Incolor. Rendimento mínimo de 80m² 
por litro. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 

ANVISA.

Tamani 61,55

04 FR 60
Frasco ou Lata de no mínimo 750 ml de CERA 

LÍQUIDA INCOLOR. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Show 
clean 4,67

05 FR 105
Frasco ou Lata de no mínimo 750 ml de CERA 

LÍQUIDA VERMELHA. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Show 
clean 4,49

06 FR 32
Frasco ou Lata de no mínimo 750 ml de CERA 

PLÁSTICA INCOLOR, ALTO BRILHO. 
APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tamani 9,30

07 FR 58
de no mínimo 05 litros de CERA PRETA PARA 

PISO EMBORRACHADO. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tamani 38,75

08 Unid. 95 DISCO REMOVEDOR PRETO de 350 mm para 
enceradeira industrial.

Super 
Pro 14,80

09 Galão 415

de no mínimo 05 litros de LIMPADOR 
CONCENTRADO PARA PISOS para limpeza 

geral, com perfume de pinho. Indicado para 
limpeza em azulejos, pisos esmaltados, granilite, 

paviflex, mármore, granito, porcelanato, cerâmico, 
concreto polido, gail, etc. APRESENTAR 

NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tamani 18,80

10 Galão 125

de no mínimo 05 litros de REMOVEDOR 
CONCENTRADO. Removedor de cera 

impermeabilizante em geral, líquido, transparente e 
alcalino. Deverá conter na embalagem do produto 
a seguinte composição química: solvente glicólico, 

alcalizantes, essência, etc. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tamani 30,99

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019 – ASSINATURA: 
08/04/2019 – VALIDADE: 07/04/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2019 - PROCESSO Nº 10.999/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: RONDON SARAIVA PINTO – Interessada: Secretarias 
da Cultura, do Desenvolvimento Econômico, do Bem Estar Social, da Saúde, do Meio Ambiente, de Obras, 
da Agricultura, do Esporte e Lazer e do Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão indicadas nos 
anexos I e IV do Edital 084/2019 do Processo Administrativo nº 10.999/18, mediante emissão de Notas de 
Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 01 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA - AMPLA PARTICIPAÇÃO

QTD. 
Estimada 

Anual
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

58

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA COM 

MEDIDA 3,00 X 2,00 MT, EM CHAPA 
GALVANIZADA COM REQUADRO 
DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO, LETREIROS E BRASÃO 

EM ADESIVOS.

R$ 1.360,00 R$ 78.880,00

44

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA COM 

MEDIDA 2,00 X 1,00 MT, EM CHAPA 
GALVANIZADA COM REQUADRO 
DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO, LETREIROS E BRASÃO 

EM ADESIVOS.

R$ 620,00 R$ 27.280,00
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LOTE 02 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO TOTEM - AMPLA PARTICIPAÇÃO
QTD. 

Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

8

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS 
EM CHAPA GALVANIZADA 16 (1,50 MM) MEDIDA 2,00 X 
6,00 METROS (TÓTEM), DESTINADOS AOS ECOPONTOS 

LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BAURU,
SENDO: COLOCAÇÃO: O POSICIONAMENTO DE CADA 

PLACA SERÁ DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E INFORMADO À EMPRESA 

CONTRATADA.
FUNDAÇÃO:

PROJETO ESTRUTURAL: A INSTALAÇÃO DO TOTEM 
DEVERÁ OBEDECER O PROJETO ESTRUTURAL 

DIMENSIONADO PELO ENGENHEIRO REPRESENTANTE 
DA EMPRESA CONTRATADA. DEVERÁ ACOMPANHAR 

O PROJETO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (ART), EMITIDA PELA EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO TOTEM.
PERFURAÇÃO: A PERFURAÇÃO DE SAPATA OU 

BLOCO MOLDADO “IN LOCO” SERÁ DEFINIDA PELA 
EMPRESA CONTRATADA, SEGUINDO AS DEFINIÇÕES 
INDICADAS PELO ENGENHEIRO REPRESENTANTE DA 

EMPRESA CONTRATADA.
CONCRETAGEM: A CONCRETAGEM DA SAPATA OU 
BLOCO DEVERÁ SER EM CONCRETO ESTRUTURAL 
COM RESISTÊNCIA DE FCK= 20 MPA, VIRADO EM 

BETONEIRA.
ESCAVAÇÃO: DEVERÁ SER NIVELADA E APILOADA 

COM COMPACTADOR.
ARMAÇÃO: EM AÇO CA-50 COM DIÂMETROS E 
ESTRIBOS ESPECIFICADOS DE ACORDO COM 

CÁLCULO E PROJETO ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO DO TÓTEM:

ESTRUTURA: A ESTRUTURA POSSUI DIMENSÃO 
DE 2,00 X 6,00M, EM TUBO GALVANIZADO 4” (SEM 

REDUÇÕES DE DIÂMETRO), CHAPA 12 (2,65 MM) EM 
AÇO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE TINTA 

ESMALTE VERDE BANDEIRA.
PLACA: EM CHAPA GALVANIZADA 16 (1,50 MM), 

RECOBERTA POR TINTA ESMALTE BRANCA APLICADA 
COM COMPRESSOR SOBRE A FRENTE E O VERSO DA 

CHAPA. OBSERVAÇÃO: A REGIÃO DE FIXAÇÃO DA 
PLACA DEVERÁ SER REFORÇADA NO VERSO COM 
TUBO QUADRADO 1 ½” X 1 ½” (ESPESSURA DE 2,50 

MM). 
GRÁFICOS: LOGOTIPOS E FONTES ADESIVADAS NA 

FACE FRONTAL DA PLACA.
OBSERVAÇÃO: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ 
SOLICITAR ARQUIVO COM CORES, TAMANHOS E 

FORMATOS.
SUSTENTAÇÃO: A SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA 

SERÁ ATRAVÉS DE 2 PÉS (CHAPA GALVANIZADA 7/32 
- 5,56 MM) SOLDADOS EM BASE DE TRAVAMENTO 

(CHAPA GALVANIZADA 3/4 – 19 MM), CUJA FIXAÇÃO 
SERÁ POR CHUMBADORES DEFINIDOS PELO 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO 
TOTEM.

PROJETO DO TÓTEM: A EMPRESA CONTRATADA 
DEVERÁ SOLICITAR À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE O PROJETO DO TOTEM, CUJOS 
DADOS TÉCNICOS ORIENTARÃO A CONFECÇÃO DA 
ESTRUTURA. A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA SERÁ 

DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
CONTRATADA.

R$ 7.620,00 R$ 
60.960,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R$ 60.960,00
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – ASSINATURA: 
10/04/2019 – VALIDADE: 09/04/2020.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 097/19 – Processo nº 11.286/19 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 064/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA 
NO MODO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 1175 (UM MIL, CENTO E SETENTA E CINCO) TRANSPONDER DE 
IDENTIFICAÇÃO ANIMAL E 10 (DEZ) APLICADORES DE MICROCHIP AVULSO, ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 06/05/19. Abertura da Sessão: 09h do dia 
06/05/19. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, 
ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002019OC00112 onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 069/19 – Processo nº 82.698/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 074/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 1440 (UM MIL 
QUATROCENTOS E QUARENTA) CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS – Interessado: Secretaria Municipal de Bem Estar Social. Data do Recebimento das 
propostas: até às 09h do dia 02/05/19. Abertura da Sessão: 09h do dia 02/05/19. Informações e edital 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 10 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-
1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, 
Oferta de Compra 820900801002019OC00109 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 127/19 – Processo n.º 8.223/19 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/19 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, 
PLASTIFICAÇÃO, PLOTAGEM E ESCANEAMENTO, conforme descritos no Anexo I e IV do 
edital. Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete e o Dae.  Data do Recebimento das propostas: 
até às 9h do dia 06/05/19. Abertura da Sessão: 06/05/19 às 9h. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 
- CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou 
(14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002019OC00120, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 085/2019 – Processo n.º 74.341/2018 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 093/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONFECÇÃO 
DE 05 (CINCO) UNIDADES DE LIXEIRA MODELO RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO II DO EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Data 
do Recebimento das propostas: 30/04/2019 até às 9hs. Abertura da Sessão: 30/04/2019 às 9hs.  INICIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: 30/04/2019 às 10hs. 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) 3235-113 
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 - ID nº 762446, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 046/19 – Processo nº 8.228/19 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DEDETIZAÇÃO, SENDO: DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessado: Secretarias Municipais, 
Gabinete do Prefeito, Emdurb e DAE. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 08/05/19. 
Abertura da Sessão: 09h do dia 08/05/19. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-900 – 
Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 
820900801002019OC00118 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 104/ 2019 – Processo nº 7.202/ 
2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 111/ 2019 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 
(INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) DE ESTRUTURA NA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE: 16 (DEZESSEIS) PALCOS GRANDE PORTE, 32 (TRINTA E DOIS) PALCOS 
PEQUENO PORTE, 20 (VINTE) SONS E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, 36 (TRINTA E 
SEIS) SONS E ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO, 48 (QUARENTA E OITO) GERADORES, 10 
(DEZ) TENDAS NA MEDIDA APROXIMADA DE 10X40M, 86 (OITENTA E SEIS) PIRÂMIDES 
NA MEDIDA 4X4M, 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) PIRÂMIDES NA MEDIDA 5X5M, 
7.915M²(SETE MIL, NOVECENTOS E QUINZE METROS QUADRADOS) DE PISO E 7.310 
METROS (SETE MIL, TREZENTOS E DEZ METROS LINEARES) DE FECHAMENTO EM 
LONA (CORTINA), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessado: Cultura, Sedecon, 
Sagra, Semel. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 30/04/19. Abertura da Sessão: 9h do 
dia 30/04/19. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002019OC00116 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO - Edital 
n. º 368/2018 – Processo nº 40.941/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 289/2018 - Oferta de 
Compra 820900801002019OC00087 - Licitação Tipo Menor Preço por Lote (Agrupamento de Itens) - 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SERRA DE 
ESQUADRIA; 01 (UMA) LIXADEIRA ORBITAL MANUAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO III DESTE EDITAL - CONVÊNIO – PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA – CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0368.068-88 – Interessada: Gabinete do 
Prefeito. Pelos motivos expostos à fl. 306 dos autos e documentos anexos (fl. 305 dos autos), haja vista 
ter ocorrido a divergência entre as datas de abertura do referido Pregão Eletrônico (11/04/2019 às 9h00) 
publicada no Diário Oficial de 28/03/2019 e a data agendada no sistema BEC (10/04/2019 às 9h00).
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 368/2018 – Processo nº 40.941/2018 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 289/2018 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 
(UMA) SERRA DE ESQUADRIA; 01 (UMA) LIXADEIRA ORBITAL MANUAL CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO III DESTE EDITAL - CONVÊNIO – 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0368.068-88 – 
Interessada: Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: até às 9h00 do dia 30/04/2019. 
Abertura da Sessão: 30/04/2019 às 9h00. 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.bec.sp.gov.br - Oferta de 
Compra: 820900801002019OC00121, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 079/19 
– Processo n.º 7.197/19 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 087/19 – PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - (AGRUPAMENTO DE ITENS – 
DESCRIÇÃO DETALHADA, VIDE EDITAL) - DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA 
– AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE EXTINTORES E RECARGAS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME OS DESCRITIVOS NOS ANEXOS I E III 
DESTE EDITAL. Interessados: Secretarias Municipais, 12º Grupamento de Bombeiros, Gabinete, DAE, 
Emdurb e Funprev. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento 
do pregão previsto para o dia 18/04/2019, FOI PRORROGADO, em virtude de alteração no descritivo 
de alguns itens dos lotes 01, 02 e 03, anexos I e III, ficando a Data do Recebimento das propostas: 
até as 9h do dia 02/05/2019. Abertura da Sessão: 02/05/2019 às 9h. Informações e edital na Secretaria 
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 
10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou 
(14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002019OC00100, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº.  095/2019 
- Processo n.º 46.474/2018 – Modalidade: Convite nº 001/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE 
E SEIS) UNIDADES DE CAMISETAS - Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 10/04/2019. A Comissão Permanente 
de Licitações marcou a sessão de abertura do envelope nº 02 “proposta” da empresa Habilitada: SILVA 
& CIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA; para o dia 16/04/2019 ás 9h30min, na 
Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy 
- CEP. 17.014-900 – Bauru/SP.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 151/2019 - Chamamento Público nº 010/2019 
- Processo nº 14.445/2019 – Objeto: Credenciamento de clínicas veterinárias, hospitais veterinários 
ou ONGs de interesse público para formalizar contrato com o Município de Bauru, para prestação de 
serviços de esterilização e implantação do microchip em cães e gatos à população bauruense, sem caráter de 
exclusividade, conforme discriminado no Plano de Trabalho (Anexo I) deste Edital. Os interessados deverão 
entregar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a partir do dia 15 de abril de 2019 das 08h00 as 
12h00 e das 14h00 as 17h00, o envelope de documentação. O Credenciamento permanecerá aberto a 
futuros interessados que preencherem as condições previstas no edital, durante o período de vigência de 
12 meses. O Edital de Chamamento poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Avenida Alfredo Maia, nº 1-10, Vila Falcão, nesta cidade de Bauru/SP, a partir do dia 15 de abril de 2019, 
das 8h às 12h e das 14h às 17h ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da publicação do presente.
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº. 037/2019- Processo nº 7.166/2019 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, SENDO (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL): 9.672 
(NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DUAS) UNIDADES, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. - INTERESSADAS: Secretarias de Administração, Educação, Obras, Finanças, Jurídico, 
Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer, Planejamento, Bem Estar Social, Meio Ambiente, 
Administrações Regionais, e 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação da proposta efetuada pelo Pregoeiro foram 
devidamente homologados (lote 1 e 2) pelo Sr. Secretário em 09/04/2019 à empresa D.B.M.GOMES - ME 
, conforme abaixo:
LOTE 01 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL - COTA RESERVADA – CÓD. BEC 2930218
Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/06. Valor total estimado do lote 1: R$ 23.255,12

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

01 Galão 2418 Água mineral natural (galão de 20 
litros) Cristalins/nac. R$ 7,40 R$ 17.893,20

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 17.893,20
LOTE 02 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL – COTA PRINCIPAL – CÓD. BEC 2930242
Valor total estimado do lote 2: R$ 69.765,35

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

01 Galão 7254 Água mineral natural (galão de 20 
litros) Cristalins/nac. R$ 7,40 R$ 53.679,60

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 53.679,60
Bauru, 12/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 26.596/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 60/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. Aberto no dia: 
29/03/2019 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/04/2019 e devidamente Homologado 
pelo Secretário Municipal de Saúde em 12/04/2019, conforme segue abaixo:
CM HOSPITALAR S.A.
Item 05 – Clobazam 20mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 0,70, Marca: Frisium/ Sanofi – CX COM 20 
UNIDADES;
Item 07 – Clonazepam 0,5 mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 0,25, Marca: Rivotril/ Roche – CX COM 
30 UNIDADES;
Item 08 – Clorpromazina 25mg, cloridrato - comprimido; Valor Unitário: R$ 0,19, Marca: Amplictil/Sanofi 
– CX COM 20 UNIDADES;
Item 14 – Glimepirida 2mg - cápsula; Valor Unitário: R$ 0,91, Marca: Amaryl/ Sanofi – CX COM 30 
UNIDADES;
Item 15 – Itraconazol 100mg - cápsula; Valor Unitário: R$ 8,42, Marca: Sporanox/ Janssen-Cilag – CX 
COM 15 UNIDADES;
Item 24 – Periciazina 40mg/ml - frasco; Valor Unitário: R$ 11,44, Marca: Neuleptil 4%/Sanofi – frasco 
20 ml;
Item 27 – Tansulosina, Cloridrato 0,4mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 1,91, Marca: Omnic Ocas 
0,4mg/Astellas – CX COM 30 UNIDADES;
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 11 – Dabigatrana, Etexilato 150 mg - cápsula; Valor Unitário: R$ 2,7895, Marca: Pradaxa/ Boehringer 
– CAIXA COM 60 UNIDADES;
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Item 02 – Atorvastatina Calcica 10mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 1,927, Marca: Lipitor/ Wyeth – 
CX COM 30 UNIDADES;
Item 06 – Clomipramina, Cloridrato 75mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 2,49, Marca: Anafranil SR/ 
Novartis – CX COM 20 UNIDADES;
Item 21 – Memantina, Cloridrato 10mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 2,47, Marca: Ebix/ Lundbeck – 
CX COM 28 UNIDADES;
Item 23 – Pantoprazol 40mg - comprimido; Valor Unitário: R$ 5,73, Marca: Tecta/ Takeda – CX COM 30 
UNIDADES;
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
Item 22 – Paliperidona 75mg - ampola; Valor Unitário: R$ 976,63, Marca: Invega Sustenna 75mg/ Janssen 
Farmacêutica – seringa preenchida;
PORTAL LTDA
Item 17 – Lisdexanfetamina, Dimesilato 30 Mg - cápsula; Valor Unitário: R$ 7,4025, Marca: Venvanse 
30mg/ Shire Farmacêutica – CX COM 28 UNIDADES;
Itens 01, 03, 04, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 25 E 26: DESERTOS
Divisão de Compras e Licitações, 12/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 26.596/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 60/2019 – Sistema de Registro de Preço 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. Dentro do prazo de cinco 
(05) dias úteis a contar da data desta publicação, ficam as empresas abaixo relacionadas, convocadas 
para assinatura da ata.
CM HOSPITALAR S.A.
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
PORTAL LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 12/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 49.954/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 291/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço Total do Lote – Objeto: Aquisição de impressos e materiais 
gráficos padronizados para a Secretaria de Saúde. Aberto no dia: 05/04/2019 às 10hs. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 11/04/2019 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
Saúde de Bauru em 12/04/2019, à empresa abaixo:
GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS  LTDA- ME
LOTE 01
Item 01 – blocos com 100 folhas de atestado médico CID; à R$ 2,80 o bloco – totalizando R$ 2.828,00; 
item 02 – blocos com 100 folhas de atividades de controle de vetor; à R$ 7,00 o bloco – totalizando R$ 
924,00; item 03 – unidade de capa para processo, sulfite 180 gramas, cor amarela; à R$ 0,40 unitário 
– totalizando R$ 2.272,00; item 04 – unidade de capa para processo, sulfite 180 gramas, cor azul; à R$ 
0,40 unitário – totalizando R$ 1.272,00; item 05 – cartão atendimento da família; à R$ 0,07 unitário – 
totalizando R$ 616,00; item 06 – cento de cartão controle de diabetes; à R$ 15,00 o cento – totalizando 
R$ 360,00; item 07 – cento de cartão controle de hipertensão; à R$ 15,00 o cento – totalizando R$ 720,00; 
item 08 – cento de cartão identificação e agendamento; à R$ 11,00 o cento – totalizando R$ 2.508,00; item 
09 – cento de cartão controle de diabete e hipertensão; à R$ 40,00 o cento – totalizando R$ 840,00; item 
10 – cento de cartão de saúde da mulher; à R$ 30,00 o cento – totalizando R$ 180,00; item 11 – cento de 
cartão índice; à R$ 9,85 o cento – totalizando R$ 1.182,00; item 12 – blocos com 100 folhas de declaração 
de comparecimento; à R$ 2,80 o bloco – totalizando R$ 1.680,00; item 13 – envelope de oficio timbrado 
114x229mm; à R$ 0,12 a unidade – totalizando R$ 648,00; item 14 – envelope de prontuário 250x353mm; 
à R$ 0,28 a unidade – totalizando R$ 5.712,00; item 15 – envelope saco timbrado 185x248mm; à R$ 0,25 
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a unidade – totalizando R$ 1.800,00; item 16 – envelope saco timbrado 240x340mm tamanho oficio; à R$ 
0,38 a unidade – totalizando R$ 2.432,00; item 17 – envelope com 1x0 cor nas medidas 33x48 e gramatura 
280g; à R$ 0,75 a unidade – totalizando R$ 5.850,00; item 18 – envelope rx tipo saco ½ oficio timbrado 
nas medidas 185x248 e gramatura 80g; à R$ 0,27 a unidade – totalizando R$ 1.890,00; item 19 - envelope 
tipo saco timbrado 370 x 450 mm, 1x0, papel kraft ouro 80g; à R$ 0,90 a unidade – totalizando R$ 900,00, 
item 20 - cento de ficha controle de material; à R$ 20,00 o cento – totalizando R$ 800,00; item 21 – cento 
de estoque fisico, sulfite 180 gramas, na cor azul, 21x15, 1x1; à R$ 30,00 o cento – totalizando R$ 450,00; 
item 22 – cento de ficha odontológica para programa saúde bucal; à R$ 15,00 o cento – totalizando R$ 
435,00; item 23 – cento de solicitação de medicamento ARV; à R$ 6,00 o cento – totalizando R$ 234,00; 
item 24 – blocos com 50 jogos de grafico para acompanhamento crescimento feminino, papel 75 gramas, 
31x21, 3x2, 50x2 vias diferentes; à R$ 8,00 o bloco – totalizando R$ 272,00; item 25 – blocos com 50 
jogos de grafico para acompanhamento crescimento masculino, papel 75 gramas, 31x21, 3x2, 50x2 vias 
diferentes; à R$ 8,00 o bloco – totalizando R$ 328,00; item 26 – blocos com 100 folhas de formulário de 
solicitação de guia encaminhamento SUS; à R$ 7,71 o bloco – totalizando R$ 771,00; item 27 – notificação 
de receita (receituário azul). Talões com 100 folhas; à R$ 2,00 o talão – totalizando R$ 660,00; item 28 – 
Pasta 1x0 cor, 2 bolsas abertas nas medidas 44x31 e gramatura 280g; à R$ 0,65 a unidade – totalizando 
R$ 5.070,00; item 29 – Blocos com 100 folhas de Prescrição Médica e Relatório de Enfermagem PSM; 
à R$ 5,80 o bloco – totalizando R$ 1.972,00; item 30 -  Blocos com 100 folhas de Receituário Controle 
Especial; à R$ 2,20 o bloco – totalizando R$ 1.100,00; item 31 – Blocos com 100 folhas de Receituário 
Médico - Odontológico; à R$ 2,00 unitário – totalizando R$ 11.420,00; item 32 – Blocos com 100 folhas 
de Requisição de Exame de Citologia Oncológica; à R$ 6,00 unitário – totalizando R$ 288,00; item 33 
– Blocos com 100 folhas de Requisição de Exame SADT; à R$ 2,00 unitário – totalizando R$ 4.960,00; 
item 34 – Blocos com 100 folhas de Requisição de Exame SADT PSMC; à R$ 3,00 o bloco – totalizando 
R$ 180,00; item 35 – Blocos com 100 folhas de SAMU 192 – ficha de atendimento pré hospitalar USA/
USB à R$ 6,00 o bloco – totalizando R$ 1.440,00; item 36 – Blocos com 100 folhas de evolução médica 
SAMU 192 à R$ 5,80 o bloco – totalizando R$ 10.440,00; item 37 – Blocos com 100 folhas de solicitação 
de uso antimicrobiano à R$ 5,80 o bloco – totalizando R$ 1.566,00. Sendo o valor total da empresa R$ 
77.000,00.
Bauru, 12/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 36.580/2019 - Modalidade: Carta Convite n.º 02/2019 - Objeto:  Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de nebulização veicular com equipamentos de nebulização a 
frio – UBV- acoplados a veículo – durante um mês (30 dias), para combate a proliferação dos mosquitos 
transmissores da Dengue (Aedes Aegypti), que também pode transmitir a Chikungunya e a Zika. Aberto no 
dia: 03/04/2019 às 10 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento 
e a classificação havido, foi devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 
11/04/2018 e seu objeto Adjudicado à empresa BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO 
LTDA, conforme abaixo:
Item 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nebulização veicular com 
equipamentos de nebulização a frio – UBV- acoplados a veículo – durante um mês (30dias), para combate 
a proliferação dos mosquitos transmissores da Dengue (Aedes Aegypti), que também pode transmitir a 
Chikungunya e a Zika, nos bairros do município de Bauru para as 07 regionais mencionadas em edital, à 
R$ 85.000,00 unitário, total R$ 85.000,00. Total da empresa R$ 85.000,00.
Abre–se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 
8.666/93.
Bauru, 12/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 17/19 - Processo n.º 57.149/18 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 12/19 – Tipo: Menor 
Preço Por Lote – Com Cota Reservada - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO NA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 5.000 KG (CINCO MIL QUILOS) DE MISTURA PARA O 
PREPARO DE BOLO SEM LACTOSE SABOR BANANA CROCANTE E 5.000 KG (CINCO MIL 
QUILOS) DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SEM LACTOSE SABOR FUBÁ, melhor 
descrito no Anexo I do edital – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA 
PROPOSTA ELETRONICA: Até o dia 29 (vinte e nove) de abril de 2.019, às 09h00. ABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICA: dia 29 (vinte e nove) de abril de 2.019, às 09h00. Informações na Div. de 
Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e 
das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002019OC00038, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 12/04/2019 – Rodrigo 
Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital n.º 64/19 – Processo n.º 60.74/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 73/19 - 
Tipo: Menor Preço Total do Lote Pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO NA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 300 KG. (TREZENTOS QUILOS) DE LOURO EM 
PÓ, 1.500 KG. (MIL E QUINHENTOS QUILOS) DE CANELA EM PÓ, 2.500 KG. (DOIS MIL E 
QUINHENTOS QUILOS) DE COLORÍFICO EM PÓ, 1.500 KG. (MIL E QUINHENTOS QUILOS) 
DE CÚRCUMA EM PÓ E 4.000 KG. (QUATRO MIL QUILOS) DE FARINHA DE MANDIOCA 
CRUA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL – Interessada: 
Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 
o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 08/04/2019 pelo pregoeiro e 
Homologado em 08/04/2019 pela Secretária Municipal da Educação, à empresa, da seguinte forma:

LOTE 1 – LOURO, CANELA, COLORÍFICO E CÚRCUMA EM PÓ – DISPUTA AMPLA
EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP

IT QTE UN. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA VL. 
UNIT. VL. TOTAL

1 300 KG

Louro em pó: o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 

12.342/78), Resolução CD/FNDE n° 26 de 
17/06/13. Ingrediente: folhas moídas de louro, 

sãs e limpas. Características: aspecto de pó 
fino, cor verde-pardacenta, cheiro aromático 
e sabor próprio. Embalagem primária: saco 
de polietileno, resistente, atóxico, lacrado, 

contendo de 100 à 500 gramas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada e 

resistente com abas superiores e inferiores 
lacradas com fita adesiva, pesando até 10 kg.

R.S R$ 18,50 R$ 5.550,00

2 1.500 KG

Canela em pó: o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 

12.342/78), Resolução CD/FNDE n° 26 de 
17/06/13. Ingrediente: casca interna de várias 
espécies de árvores do gênero Cinnamomum, 

seca e moída. Características: aspecto de 
pó fino, cor marrom claro, cheiro aromático 

e sabor próprio.Embalagem primária: 
embalagem plástica, resistente, atóxico, 
lacrado, contendo de 50 a 100 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçada e resistente com abas superiores e 
inferiores lacradas com fita adesiva, pesando 

até 20 kg.

R.S R$ 16,48 R$ 24.720,00

3 2.500 KG

Calorífico em pó: o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 

12.342/78), Resolução CD/FNDE n° 26 de 
17/06/13. Ingredientes: produto constituído 
pela mistura de fubá ou farinha de mandioca 
com urucum em pó. Deverá ser preparado 

com matérias primas de boa qualidade 
e não deverá apresentar cheiro acre ou 

rançoso. Características: aspecto de pó fino 
homogêneo, cor variando do alaranjado ao 
vermelho intenso, cheiro e sabor próprio. 
Embalagem primária: saco de polietileno, 
resistente, atóxico, lacrado, contendo de 

100 a 500 gramas. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada e resistente com 

abas superiores e inferiores lacradas com fita 
adesiva, pesando até 10 kg.

R.S R$ 6,82 R$ 17.050,00

4 1.500 KG

Cúrcuma em pó: o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 02 e 70 (Decreto 

12.342/78), Resolução CD/FNDE n° 26 de 
17/06/13. Ingredientes: obtido de rizomas, 

secos e moídos, isento de sujidades e matérias 
estranhas. Características: aspecto de pó 
fino homogêneo, cor pardo-avermelhada, 
cheiro forte e agradável e sabor próprio. 

Embalagem primária: embalagem plástica, 
resistente, atóxico, lacrado, contendo de 

100 a 500 gramas. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada e resistente com 

abas superiores e inferiores lacradas com fita 
adesiva, pesando até 30 kg.

R.S R$ 18,05 R$ 27.075,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 74.395,00 (SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E 
NOVENTA E CINCO REAIS)

LOTE 2 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA – EXCLUSIVO ME/EPP: FRACASSADO
VALOR TOTAL: R$ 74.395,00 (SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO 
REAIS). Bauru, 12/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Diretor da Divisão de Compras e Licitações 
– SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 020/19 - Processo n.º 69.027/18 - Modalidade Pregão Eletrônico n.º 014/19 – 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, com PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.291(um mil, duzentos e noventa e 
um) KITS DE UNIFORME SERVIDOR, COM ENTREGA PONTO A PONTO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal da 
Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havidos foi devidamente Adjudicado em 03/04/19 pela pregoeira, e Homologado em 03/04/19 pela Sra. 
Secretária da Educação, da seguinte forma:

Licitante Vencedor: UNISUL COMÉRCIO EIRELI - ME
LOTE 01 – KIT UNIFORME SERVIDOR – EXCLUSIVA PARA ME E EPP

IT ESPECIFICAÇÃO UN QTDE. MARCA
VALOR 
DO KIT

(A)

VALOR 
DO 

FRETE 
POR KIT

(B)

VALOR 
TOTAL DO 

KIT
(A + B)
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1

Kit com 03 (três) Camisetas 
manga curta, tecido meia malha, 
56% poliéster, 33% algodão e 11% 

viscose, demais especificações 
conforme Anexo I do edital nº 

020/19.

Kit 1.291 Unisul R$ 38,96 R$ 1,00 R$ 39,96

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO – R$ 51.588,36. Bauru, 12/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – 
Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2019 – PROCESSO Nº 36.743/2018 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA – Objeto: 
FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 150.000(CENTO E CINQUENTA 
MIL) UNIDADES DE BARRA DE FRUTA E CASTANHA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - Interessada: Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital 
nº 461/18, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao 
processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 1 – 4633091 – AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E DIETAS ESPECIAIS, 
(BARRA DE FRUTA) - DISPUTA AMPLA

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN. QTDE. EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

01
BARRA DE FRUTA E CASTANHA: 

Demais especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 461/18.

UN. 150.000 R$2,23 JOY / SABOR 
ORIGINAL

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 364/18 – ASSINATURA: 03/04/2019 – 
VALIDADE: 02/04/2020. Bauru, 12/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019 – PROCESSO Nº 71.905/2018 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI 
EIRELI EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 7.000 KG. (SETE 
MIL) QUILOS DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL INSTANTÂNEO E FORTIFICADO, MELHOR 
DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada: 
Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 617/18, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo 
e preço abaixo consignado:
LOTE 2 – AQUISIÇÃO DE LEITE – COTA RESERVADA

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN. QTDE. EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

01

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 
ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E 

VITAMINAS: Demais especificações estão indicadas 
no Anexo I do Edital nº 617/18.

KG. 7.000 R$ 17,42 DANKY

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 468/18 – ASSINATURA: 22/03/2019 – 
VALIDADE: 21/03/2020. Bauru, 12/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
FABIOLA KATIA DE MORAES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS GUAINÁS 

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FERSB 002/2019

A Fundação Estatal Regional de Saúde – FERSB, em razão da epidemia de dengue que atualmente assola o 
município de Bauru, cuja declaração de emergência se deu através do decreto de emergência nº 14.143 de 
29/01/2019 informa que está com uma vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 5 
meses) de Agente comunitário de saúde para atuação no Município de Bauru – SP, USF Vila Dutra- área 
072 conforme detalhamento abaixo.
Interessados devem entregar, na Sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru , sito na Rua Gerson França, quadra9, número 42, centro , Bauru até o dia 18 de abril de 2019, os 
seguintes documentos: currículo, certificado de conclusão de ensino médio  em instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC, certificados de cursos de capacitação e formação para Agentes 
Comunitários caso possua, e COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
conforme requisitos indicados abaixo para o cargo.
A documentação entregue dentro do prazo especificado será analisada pela equipe técnica desta Fundação, 
sendo que aqueles que cumprirem os requisitos mínimos e forem selecionados serão convocados para 
entrevista.
Agente Comunitário de saúde – USF Vila Dutra – Área 072
Carga Horária: 40 h/semanais – 8h/dia
Salário: R$ 1.250,00 + R$ 300,00 (vale alimentação) + R$ 120,00 (vale cesta) R$ 90,00 (auxilio 
transporte) + adicional insalubridade.
REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
São requisitos básicos para o ingresso no quadro de pessoal da Fundação Estatal Regional de Saúde da 
Região de Bauru – FERSB:
• Apresentação de certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC.
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 

políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal;
• Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com os 

militares;
• Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo
• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
• Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em cargo/

emprego público;
• Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que seja conflitante com sua função e horário de 

trabalho na FERSB;
• COMPROVAR SEU ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA na área de atuação, nas ruas, avenidas, alamedas, 

vielas, e demais vias públicas contidas no perímetro delimitado como área de abrangência da Unidade 
de Saúde as Família Vila Dutra, área de atuação 072, conforme relação abaixo.

ÁREA DE ATUAÇÃO: 072
O funcionário deverá COMPROVAR RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO em um dos 
seguintes locais:
Avenida das Bandeiras- Quadras 20, 21, 22, 24, 25 e 26 (lados pares) e Quadra 23 (inteira)
Rua: Primo Pegoraro- Quadras 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (inteiras) e Quadra 2 (lado par)
Rua: Lindolpho Riberio De Seixas- Quadras 1, 2, e 3 (inteiras)
Rua: Ezequiel Mendonça- Quadras 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 (inteiras)
Rua: Maria José Teodoro Daresco- Quadras 1 e 2 (lados ímpares) e Casa 3-21
Rua: Professora Lacy Jabur Damião- Quadra 1 (lado ímpar)
Rua: Lazaro Cleto- Quadras 1 e 2 (inteiras) e Quadra 3 (lado ímpar)
Rua: João Fendel- Quadras 1, 2 e 3 (inteiras)
Rua: Angelina Bertelli Vicentini- Quadras 1 e 4 (inteiras), Quadras 2, 5, 7 e 8 (lados ímpares)
Rua: Dirceu Tonetti- Quadras 2, 3, 4 e 5 (lados pares)
Rua: Benedito De Sousa- Quadra 1 (inteira)
Rua: Victor Daniel Juarez- Quadras 1, 2, 3 e 4 (inteiras)
Rua: Américo Ceseti- Quadra 1 (inteira)
Rua: Benedito Augusto De Godoy Fonseca- Quadra 7 (lado par)
Rua: Luiz Crepaldi- Quadra 7 (lado ímpar)
Rua: Layrson Battaiola- Quadra 1 (inteira)
Rua: Geraldo De Godoy- Quadra 1, 2, 3, 4 e 5 (inteiras)
Rua: Evangelina Messias De Oliveira- Quadras 1, 2 e 3 (lados pares)
Rua: Elizabeth Bortolomai- Quadras 1, 2 e 3 (inteiras)
Rua: Rubens Daltio- Quadra 3 (lado par), Quadra 7 (lado ímpar) e Quadras 8 e 9 (inteiras)
Alameda Francisco José Knepper- Quadras 1 e 2 (inteiras)
Rua: Xavantes- Quadra 1 (inteira) e Quadra 2 (lado par)
Rua: José Carlana- Quadras 1 e 2 (inteiras)
Alameda Três Lagoas- Quadras 2, 4, 5 e 6 (lados pares)
Avenida Antonio Espudário- Quadra 1 (lado par) e Quadra 2 (inteira)
Rua: Juarez Francisco Da Silva – (antiga Rua 19)- Quadra 3 (lado ímpar)
Alameda Corumbá- Quadra 6 (lado par)
Rua: João Quaggio- Quadras 12 e 13 (inteiras)
Alameda Francisco Candido Xavier- Quadra 1 (inteira)
Rua: Castro Baptista- Quadra 1 (lado par)
Rua: General Alfredo Malan D’angrone- Quadra 7 (lado ímpar)

Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Diretora Geral

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 

Telefone: 14-3012-0883
CNPJ: 20.845.437/0001-33- Email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

http://www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eliseu Areco Neto

Presidente
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.366/2013:

Matrícula E-doc Situação A partir de
103065 2206/2018 Deferido 04/12/2018
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PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013:

Matrícula E-doc Situação A partir de
101336 07/2019 Deferido 04/02/2019
102939 975/2019 Deferido 06/04/2019

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 11 de abril de 2019.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 126/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 5.652/2016-DAE, RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, RG nº 45923871-1-SSP-SP, a Sra. 
ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, RG nº 43420202-2-SSP-SP, a Sra. ANA CRISTINA 
MAURÍCIO FERREIRA, RG nº 22512367-8-SSP-SP, o Sr. LUIS CESAR YOSHINORI MIYAZAKI, 
RG nº 271923933-SSP-SP, a Sra. MARIA SILVIA MINETTO, RG nº 14326115-0-SSP-SP, a Sra. 
NATHALIA IJUIM CRUZ, RG nº 33476329-0-SSP-SP, e Sra. OENI CUSTODIO MARINS, RG 
nº 6142977-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, para em 
COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que 
por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA, 
Grupo H, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 18 de março de 2019.

PORTARIA Nº 136/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

ANALISTA CONTÁBIL
ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 2.619/2019-DAE, RESOLVE:NOMEAR a Sra. ANA AUGUSTA 
SIQUEIRA MATIAZZO, RG nº 20064790-8-SSP-SP, a Sra. RENATA FIGUEIREDO POLIDO, 
RG nº 212809027-SSP-SP, a Sra. ANDREA BELLI FLORIANO, RG nº 20072350-9-SSP-SP, a Sra. 
PRESCILA GLAUCIA CHRISTIANINI BUZOLIN, RG nº 26797300-7-SSP-SP, o Sr. WALDIR 
ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO, RG nº 7205982-5-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. ANA AUGUSTA 
SIQUEIRA MATIAZZO, para em COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o 
preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de 
ANALISTA CONTÁBIL, Grupo J, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de março de 2019.

PORTARIA Nº 137/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 2.618/2019-DAE, RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, RG nº 45923871-1-SSP-SP, o Sr. CESAR 
AUGUSTO EZIAS PRADO, RG nº 20563133-SSP-SP, a Sra. ANDREA BELLI FLORIANO, RG 
nº 20072350-9-SSP-SP, a Sra. KARINA GONÇALVES VIEIRA, RG nº 15603101-2-SSP-SP, a Sra. 
ANGELA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA, RG nº 32688839-1-SSP-SP, sob a coordenação da 
Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, para em COMISSÃO, realizarem CONCURSO 
PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o 
cargo efetivo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, Grupo L, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de março de 2019.

PORTARIA Nº 138/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

ECONOMISTA
ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 2.617/2019-DAE, RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, RG nº 43420202-2-SSP-SP, a 
Sra. ADRIANA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA, RG nº 12173982-X-SSP-SP, a Sra. ALINE 
RODRIGUERO DUTRA, RG nº 24.215.976-X-SSP-SP, a Sra. OENI CUSTODIO MARINS, RG nº 
6142977-SSP-SP, a Sra. PRESCILA GLAUCIA CHRISTIANINI BUZOLIN, RG nº 26797300-7-SSP-
SP, o Sr. DIOGO NUNES PEREIRA, RG nº 34532884-X, sob a coordenação da Sra. ALEXSSANDRA 
NATÁLIA DOS SANTOS, para em COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o 
preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de 
ECONOMISTA, Grupo K, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de março de 2019.

PORTARIA Nº 139/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

ANALISTA DE SISTEMAS
ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 

de 1962, de acordo com Processo nº 9.368/2018-DAE, RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO, RG nº 20064790-8-SSP-SP, a Sra. 
TATIANA ALMEIDA NUNES SILVEIRA, RG nº 301420166-SSP-SP, a Sra. ANDREA BELLI 
FLORIANO, RG nº 20072350-9-SSP-SP, a Sra. ANGELA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA, RG nº 
6142977-SSP-SP, a Sra. PRESCILA GLAUCIA CHRISTIANINI BUZOLIN, RG nº 32688839-1-SSP-
SP, o Sr. GUSTAVO CESAR BRUSCHI, RG nº 2664202-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. TATIANA 
ALMEIDA NUNES SILVEIRA, para em COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para 
o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de 
ANALISTA DE SISTEMAS, Grupo K, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de março de 2019.

PORTARIA Nº 160/2019
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO DO TRABALHO
ERIC-ÉDIR FABRIS, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 2.725/2019-DAE, RESOLVE:
NOMEAR a Sra. ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, RG nº 43420202-2-SSP-SP, a Sra. 
SIMONE STOCO SCARABOTTO CURY, RG nº 106202923-SSP-SP, a Sra. OENI CUSTODIO 
MARINS, RG nº 6142977-SSP-SP, a Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA, RG nº 24215976-X-SSP-
SP, o Sr. OSVALDO SÉRGIO ORTEGA, RG nº 7619640-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. 
ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, para em COMISSÃO, realizarem CONCURSO 
PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o 
cargo efetivo de MÉDICO DO TRABALHO, Grupo L, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 22 de março de 2019.

EDITAL Nº 02/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA e os que vierem a ocorrer 
dentro do prazo de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), 
pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/1991 e 
alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.
1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS
2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

DESENHISTA 
TÉCNICO 

PROJETISTA
40 01 H-C1

R$ 2.107,42+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
40,00

Ensino Médio Completo e 
Técnico Profissionalizante em 

área afim.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
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c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f)	 Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Técnico Profissionalizante em área 
afim); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.
3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.

4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:

a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site do Departamento www.
daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

5.5. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.

5.7. 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.

5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
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Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado.

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais 
deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019.

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.
5.21.6. 

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas”, sendo composto 
por “Prova Objetiva” e “Prova Prática” com caráter eliminatório e classificatório, com os valores 
atribuídos a seguir:

Provas Nº questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 10

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Informática 05

Conhecimentos Específicos 20
Noções Básicas de Direito 
Constitucional e de Direito 

Administrativo
05

Prova 
Prática

Elaborar, confeccionar 
e desenvolver projetos 
com a aplicação dos 

conhecimentos e normas 
técnicas da Associação 
Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 
referentes a desenhos 

técnicos, utilizando como 
ferramenta de desenho o 
AutoCAD, assim como 

compreender os princípios 
básicos de informática.

_ 60 Eliminatório e 
Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, atribuindo-se 
0,80 (oitenta centésimos) pontos a cada questão correta. Será considerado habilitado para participar da 
2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 5.1 
(Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Noções Básicas de Direito Constitucional 
e de Direito Administrativo) e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).

7.3. 2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA: de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas 
atribuições do cargo e visa avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades 
do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades 
a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo 
constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.



44 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.019

7.3.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados 
na Prova Objetiva – 1ª. Fase. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados.

7.3.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. A nota da prova prática 
será obtida com a soma dos itens completados a serem avaliados, que serão previamente estabelecidos, 
onde para cada item concluído será atribuído o valor estipulado e aos itens que não forem concluídos 
totalmente, não será atribuído pontuação. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos.

7.4. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 7.2.1 deste Capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 

qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar documento que bem o identifique;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas;
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas;
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) Não devolver integralmente o material recebido;
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular;
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4. Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1º FASE

8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.22.1. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
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8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões.
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação.

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE
8.27. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 de julho de 2019, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.28. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 8.1 a 8.20, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
a) Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável (is) pela aplicação.
b) O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material 
de exame.

8.29. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes 
do Capítulo 7, item 7.3.

8.30. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu e serão publicados oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior pontuação na Prova Prática;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções Básicas de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:

a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br.
11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25, das 08h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo.

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

11.9. 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.

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

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.2. A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1 O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2 . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3 . 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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.5.  A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
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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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 

13.6.  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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento 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. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto 
de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria 126/2019-
DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA:
 Descrição sumária do cargo: Pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, projetar obras 
de instalação e extensão de redes de água coletando dados no campo, elaborar e desenvolver projetos, 
especificar materiais, detalhar projetos executivos e atualizar projetos conforme as obras, detalhar projetos 
de grande porte. Elaborar projetos topográficos, projetos de redes coletoras de esgoto, reformas prediais, 
servidões, desapropriações e croquis. Elaborar “as built” (cadastros) de redes de água, esgoto, interceptores, 
adutoras, reservatórios, poços, etc. Elaborar desenhos, desenhos cartográficos e plantas, utilizando 
softwares e equipamentos específicos, detalhar instalações hidro-sanitárias, coletar e processar dados e 
entrar em contato com atividades de elaboração dos projetos. Realizar outras atividades correlatas inerentes 
ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação 
de textos diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, 
contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; 
Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral) suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso 
da crase.

MATEMÁTICA: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
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Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística. Operações fundamentais, com frações 
e números inteiros. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Equações do primeiro grau.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de Desenho Técnico; Instrumentos de desenho; NBR 
10647 - Desenho Técnico; NBR 8196 – Emprego de escalas; NBR 8403 – Aplicação, Tipos de linhas e 
Larguras das linhas; NBR 10067 – Representação em Desenho Técnico; NBR 10068 – Folha de Desenho e 
Leiaute e Dimensões; NBR 10126 – Cotagem de Desenho Técnico; NBR 10582 – Apresentação da Folha para 
Desenho; NBR 8402 - Execução de Caractere para Escrita em Desenho Técnico; NBR 13142 - Dobramento 
de cópia; NBR 6492/94 – Representação dos Projetos de Arquitetura; NBR 12298 - Representação de 
área de corte por meio de hachuras em desenhos; Projeção Ortogonal; Perspectiva isométrica, Plantas: 
baixa, de cobertura, de implantação, de situação; Vistas: frontal ou principal, laterais, posterior, inferior, 
superior; Cotagem; Cortes: longitudinais e transversais; Representação gráfica de edificações: croquis, 
desenho arquitetônico; Legislação: código sanitário, código de obras; Desenho assistido por computador: 
Programas – Software.

INFORMÁTICA / AUTOCAD: Ambiente Windows 7 e 10: Área de trabalho, Painel de controle, Pastas e 
arquivos, Área de transferência, Prompt de comando, Teclas de atalho; Noções básicas do Aplicativo Word: 
Teclas de atalho, Formatação, Modelo de documento, Configuração de página, Macro, Índice, Referência; 
Noções básicas do Aplicativo Excel: Teclas de atalho, Formatação, Configuração de página, Fórmulas, 
Gráficos, Importação e exportação de arquivo texto (delimitado ou largura fixa), Macros, Classificação e 
filtro; Aplicativo Autocad: Interface,  Comandos, Inserção de pontos por coordenadas, Seleção de objetos, 
Visualização do desenho, Dimensionamento, Propriedades de objetos, Parametrização, Blocos e blocos 
dinâmicos, Referência externa, Model space, paper space e layout.

PROVA PRÁTICA: Consistirá no conteúdo programático descrito em “Conhecimentos Específicos” e 
“Informática/Autocad”.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Dos 
princípios fundamentais (arts. 1º - 4º da Constituição Federal de 1988); 2. Dos direitos e garantias 
fundamentais (arts. 5º ao 17º da Constituição Federal de 1988); 3. Da Administração Pública (arts. 37º ao 
43º da Constituição Federal de 1988). (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 6 do Edital 
02/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº._________________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 

A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:_________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço 
para contato:_____________________________________________ Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO 
PROJETISTA_________________________________________________________, candidato (a) 
inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, 
portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito 
condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2019 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA __________________
_______________________, candidato (a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ________
________________________, residente à R./Av. _____________________________________________
_____________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: __
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ Embasamento: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2016 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
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17/05/2019 Encerramento Inscrições
22, 23 e 

24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado e 1º Convocação Prova Prática
06/08/2019 2º Convocação Prova Prática
10/08/2019 3º Convocação Prova Prática
18/08/2019 Previsão da Realização Prova Prática
20/08/2019 Previsão de divulgação dos critérios da Prova Prática
31/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
31/08/2019 Previsão Classificação Final
10/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 03/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ECONOMISTA

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo vago de ECONOMISTA e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS
2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/H
Semanal Vagas Ref. Vencimentos

(R$)
Taxa de 

Insc. (R$)
Exigências complementares no 

ato da posse

ECONOMISTA 40 01 K-C1

R$ 3.847,35
+ vale 

alimentação 
mensal de R$ 

451,00 

R$ 50,00

Ensino Superior Completo em 
Economia; 

Registro Profissional no 
Conselho de Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Economia, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro 
Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
        
3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
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pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.

4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
h) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
i) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
j) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
k) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
l) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
m) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
n) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.

5.7. 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.

5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado.

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019.

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
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como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática Financeira 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.1. 
1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa 
avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do 
cargo público, será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04  
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante no ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para preenchimento da folha de respostas.

7.1.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida 
com a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e 
as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO = 90 x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova

7.1.1. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.1.2. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.2. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A 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 meramente 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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 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 Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 138/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Doutorado, na área 
correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Mestrado, na área 
correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou 
Diploma, de conclusão de curso 

de especialização em nível de pós 
graduação latu senso, com carga 

horária mínima de 360 horas-aula na 
área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 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 neste item;
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.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3 A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.
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8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
c) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
d) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

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

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
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08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.31. 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.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018). 
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática Financeira;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1.  O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.2.  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.3.  Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.4.  Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1  O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.2.  candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

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

11.9. 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. 

11.10. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.  O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2. . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3.  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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.5.  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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 
13.6. 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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
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13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
e) Endereço não atualizado; 
f) Endereço de difícil acesso; 
g) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado 
do candidato; 
h) Correspondência recebida por terceiros. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.
 
14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
138/2019-DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto 

Presidente do Conselho Administrativo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ECONOMISTA
Descrição sumária: 
Analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de 
viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento estratégico de curto prazo e avaliar 
políticas de impacto coletivo para o DAE, bem como gerar programação econômico-financeira e examinar 
finanças empresariais. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior 
imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Microeconomia: teoria do consumidor; equilíbrio do consumidor; 
a curva de procura: derivações, elasticidades e deslocamentos; teoria da produção e dos custos: função de 
produção, rendimentos de escala e de fator; elasticidade, substituição, custos de produção; a curva da oferta: 
derivações, elasticidade e deslocamentos; mercados, concorrência perfeita e imperfeita: tipos, equilíbrios 
e estruturas. Macroeconomia: contas nacionais; os grandes agregados: conceituação e derivações; produto 
real versus produto nominal; números-índices; economia monetária; evolução, formas, tipos e funções 
da moeda; conceito de meios de pagamentos e base monetária; teoria quantitativa da moeda; política 
monetária e o papel do Banco Central; inflação: tipos e causas; noções de economia internacional; balanço 
de pagamentos: conceituação e estrutura; taxa de câmbio fixa e flutuante; regimes cambiais; política de 
ajuste do balanço de pagamentos; determinação do nível de equilíbrio; modelos clássico e keynesiano; 
demanda e oferta agregada; equilíbrio macroeconômico; o modelo IS-LM; os diversos multiplicadores dos 
gastos. Política Econômica e Finanças Públicas: políticas de administração e ajuste de demanda; políticas 
fiscal, monetária e cambial; conceitos, objetivos e instrumentos; noções de finanças públicas; atribuições 
econômicas do Governo; bens públicos e meritórios; tributação e equidade a curva de Laffer; o papel do 
Estado na economia; análise da política de gastos; déficit público e dívida pública: conceitos e efeitos. 
Orçamento Público: evolução do orçamento e sua correlação com o planejamento; princípios orçamentários; 
ciclo orçamentário; classificação das receitas; classificação das despesas; o sistema e o processo 
orçamentário; o sistema brasileiro de planejamento e orçamento; o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; execução orçamentária e os créditos adicionais. Economia do 
Setor Público: classificação de bens: público, semipúblico e privado. Funções governamentais. Princípios 
gerais de tributação. Tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. O cálculo do déficit 
público: as necessidades de financiamento do setor público (NFSP) nos conceitos nominal, operacional 
e resultado primário. A evolução da discussão sobre previdência social. A evolução da discussão sobre o 
sistema tributário. As metas fiscais desde 1998. Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. As parcerias público-privadas (PPP). Noções de Contabilidade Financeira: Simulação Patrimonial. 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração 
do Fluxo de Caixa. Indicadores: endividamento geral, composição da dívida, grau de imobilização, liquidez 
corrente, liquidez seca, liquidez geral, margem bruta, margem operacional, margem líquida; ROI; ROE. 
Economia Matemática: Funções e Limites. Cálculo diferencial e aplicação: a noção de elasticidade, a 
propensão marginal a consumir, a propensão marginal a poupar, a determinação da receita marginal a 
partir da receita média, relações entre as curvas de custo marginal e de custo médio. Cálculo do excedente 
do consumidor e do excedente do produtor. Função Lucro. Estatística e Probabilidade: Espaço Amostral, 
axiomas e teoremas de probabilidade; tipos de eventos e variáveis aleatórias. Conceitos fundamentais de: 
estatística descritiva, população e amostra e classificação de variáveis. Tabelas e gráficos: distribuição de 
frequências, histograma e polígono de frequências. Medidas de posição e de dispersão: média aritmética, 
mediana, moda, quartis, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Os fatores de correção e o valor do dinheiro no tempo: os fatores de 
correção; aumentos ou reduções sucessivos. Cálculo de índices: inflação, deflação e desinflação. Tipos de 
regime de capitalização: regime de juros simples; aplicabilidade do regime de juros simples; regime de 
juros compostos; regime de juros simples x regime de juros compostos; descontos simples e descontos 
compostos. Rendas: capitalização composta  e amortização composta. Taxas equivalentes em regime de 
capitalização composta: cálculo e aplicabilidade. Taxas Acumuladas em regime de capitalização composta: 
cálculo e aplicabilidade. Taxa nominal x taxa efetiva: significado e diferença. Taxa Real e Inflação: 
conceito e cálculo da taxa real. . Fluxos de caixa: pagamento único; serie uniforme; irregular.  Sistemas de 
amortização: sistema francês de amortização (Tabela Price) e Sistema de Amortização Constante (SAC); 
sistema de pagamentos variáveis; cálculo do saldo devedor, no sistema francês, após pagamento de K 
parcelas.

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
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de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
03/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 03/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _______________________________, portador(a) do R.G. nº.___________
__________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 

Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 

A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________ 

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Em anexo: 
Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 03/2019 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ECONOMISTA

Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru

16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru

18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru

22/04/2019 Abertura Inscrições
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17/05/2019 Encerramento Inscrições
22, 23 e 

24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 04/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE SISTEMAS

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de ANALISTA DE SISTEMAS e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)

Taxa 
de 

Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

ANALISTA 
DE 

SISTEMAS
40 01 K-C1

R$ 3.847,35+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo em 
Análise de Sistemas ou Ciência 
da Computação, com ênfase em 

Sistemas.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 horas 
semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);

f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação, com ênfase 
em Sistemas, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente – MEC e demais documentos comprobatórios necessários à investidura 
do cargo.
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10.  A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A pesquisa 
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do 
Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12.  Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 
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o candidato que NÃO o fizer ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:

a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 22 (vinte e dois), 
23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados 
no item 3.2, alíneas  “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.7. 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.
 
5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 

nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17.  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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
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5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática/ Raciocínio 

Lógico 10
Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO = 90 x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova

8.1.1. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

8.1.2. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

    8.2. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A 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 meramente 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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, 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 Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 139/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme o quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível 
de Doutorado, na área correlata ao 

cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão 
competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em 
nível de pós graduação latu senso, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula 
na área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 pontos

b)   
m) 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 neste item; 
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. 

8. DA REALIZADAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.
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8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 

comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

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

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos terá caráter Classificatório. A nota final 
corresponderá à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida 
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na 2ª Fase - Análise de Títulos. 

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.31. 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.

9. OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018);
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática / Raciocínio Lógico;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência 
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, 

o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

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

11.9. 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. 

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

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.   O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3. 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 e 
alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.10.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.11.   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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e Estadual, 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. 

13.12.  Para posse é vedada:
a) A acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes 
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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. 

13.13. 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. 

13.14.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.15.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento 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. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
139/2019-DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 

DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ANALISTA DE SISTEMAS
Descrição sumária: 
Analisar e estabelecer a utilização de sistemas e equipamentos de processamento eletrônico de dados, 
estudando as necessidades, possibilidades e métodos pertinentes, para assegurar exatidão e rapidez dos 
diversos sistemas. Implementar sistemas, administrar servidores e desenvolver rotinas de internet para 
automatizar o trabalho e manter armazenados os dados do Departamento. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Desenvolver atividades envolvidas no ciclo de vida do 
desenvolvimento de sistemas- Conceitos de sistema de computação. Organização de computadores. 
Sistemas operacionais - Compreensão do negócio, levantamento com usuários; Gerenciamento de 
requisitos - Implementação e análise de algoritmos. Análise e projetos de sistemas: Engenharia de software; 
Gerenciamento de projetos; Análise e projetos estruturado de sistema; Análise e projetos orientados a 
objetos; Projeto e implantação de software; Qualidade de software; Teste de software; Desenvolvimento e 
manutenção de software; Linguagem Unificada de Modelagem (UML) - Banco de dados: Introdução aos 
bancos de dados; Modelo de dados relacional; Modelagem de dados; Modelo entidade-relacionamento; 
Normalização de dados; Linguagem de consulta estruturada SQL; Junções de tabelas; Subconsultas; 
Visões; Indexação; Técnicas de programação em banco de dados; Procedimentos; Funções; Uso de 
cursores; Gatilhos; Técnicas de controle de concorrência. Banco de Dados não relacional - Implementação 
e administração de servidores (Linux e Windows).

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações com números reais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão); mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; potências e raízes. 
Razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem. 
Resolução de situações-problema. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Equações e funções do 1º e 2º graus. Medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Análise combinatória 
e probabilidade. Geometria plana: ângulos, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 
Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, 
cilindros, cones e cálculo de volumes. Derivadas e taxa de variação. Proposições; conectivos lógicos (negação, 
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional); tabelas de verdade dos conectivos; equivalências; 
tautologias; quantificadores; problemas de raciocínio lógico que a partir de um conjunto de hipóteses 
conduz, de maneira válida, determinadas conclusões; problemas lógicos com figuras e palitos. 

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
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social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
04/2019. 

Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 04/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) ____________________________, portador(a) do R.G. nº.____________
_________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 

C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
_____
Endereço para contato:______________________________________________ 
Assinatura e carimbo:________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS
________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 04/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ANALISTA DE SISTEMAS
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 

Inscrição
22/04 a 12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante
22/04 a 17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
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06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos
24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 05/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA CONTÁBIL

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de ANALISTA CONTÁBIL e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS
2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

ANALISTA 
CONTÁBIL 40 01 J-C1

R$ 3.608,84+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo em 
Ciências Contábeis; Registro 
Profissional no Conselho de 

Classe.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
AAcessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 
2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
a) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
b) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
c) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
d) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
e) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 

cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, devendo este ser emitido por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC 
e Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.

4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
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4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.

5.7. 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.

5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado.

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019.

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
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Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática/ Raciocínio 

Lógico 10
Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO = 90 x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A 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 meramente 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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal 
do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 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 Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 136/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível 
de Doutorado, na área correlata ao 

cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão 
competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em 
nível de pós graduação latu senso, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula 
na área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 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 neste item;
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.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
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a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar documento que bem o identifique;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas;
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas;
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) Não devolver integralmente o material recebido;
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular;
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4. Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

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

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões.
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação.

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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.

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital.

8.31. 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.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
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imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior pontuação na Prova Prática;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções Básicas de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
c) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;
d) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência 
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, 
o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

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

11.9. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
e) Cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
f) Que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
g) Sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
h) Que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 

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

15. DA HOMOLOGAÇÃO
15.19.   O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

15.20.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

16. DO PROVIMENTO DO CARGO
16.1.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

16.2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

16.3. 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 e 
alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.16.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.17.   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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e Estadual, 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. 

13.18.  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. 

13.19. 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. 

13.20.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.21.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

17.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 
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17.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

17.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

17.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

17.4.1. O Departamento 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. 

17.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

17.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

17.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

17.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

17.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

17.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
136/2019-DAE.

17.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

17.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

17.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

17.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

17.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

17.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

17.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

17.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ANALISTA CONTÁBIL
Descrição sumária: 
Supervisionar, coordenar, executar serviços inerentes à contabilidade geral do DAE junto aos órgãos 
competentes, administrar tributos do Departamento, além de registrar e controlar fatos contábeis e preparar 
declarações ao fisco. Elaborar demonstrações contábeis e prestar consultoria e auditoria, informações 
gerenciais e outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos: Patrimônio; Ativo Passivo; Balanço 
Patrimonial; Demonstrativo de Resultados; Contas contábeis; Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; 
Método das Partidas Dobradas; Livros Contábeis; Balancete de Verificação; Contas Patrimoniais; Estoques; 
Métodos de Custos; Operações com Mercadorias (Impostos); Depreciação; Fluxo de Caixa; Análise das 
demonstrações financeiras.
Bibliografia: • ASSAF NETO, ALEXANDRE. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo:Atlas, 2007; • 
CREPALDI, CONTABILIDADE GERENCIAL, Teoria e pratica. 5 ed. São Paulo:Altas, 2011; • FRANCO, 
H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997; • IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: 
Atlas, 1998; • MORANTE, Antonio Salvador, Análise das demonstrações financeiras: aspectos contábeis 
da demonstração de resultado e do balanço patrimonial. 2 ed. – São Paulo:Atlas, 2009; • RIBEIRO, O. M. 
Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 1997.

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Os fatores de correção e o valor do dinheiro no tempo: os fatores de 
correção; aumentos ou reduções sucessivos. Cálculo de índices: inflação, deflação e desinflação. Tipos de 
regime de capitalização: regime de juros simples; aplicabilidade do regime de juros simples; regime de 
juros compostos; regime de juros simples x regime de juros compostos; descontos simples e descontos 
compostos. Rendas: capitalização composta  e amortização composta. Taxas equivalentes em regime de 
capitalização composta: cálculo e aplicabilidade. Taxas Acumuladas em regime de capitalização composta: 
cálculo e aplicabilidade. Taxa nominal x taxa efetiva: significado e diferença. Taxa Real e Inflação: 
conceito e cálculo da taxa real. . Fluxos de caixa: pagamento único; serie uniforme; irregular.  Sistemas de 
amortização: sistema francês de amortização (Tabela Price) e Sistema de Amortização Constante (SAC); 
sistema de pagamentos variáveis; cálculo do saldo devedor, no sistema francês, após pagamento de K 
parcelas.

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).
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ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL:
____________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
05/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 05/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. nº.________
_____________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:_____________________________________
Endereço para contato:_________________________________________ 
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 05/2019 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ANALISTA CONTÁBIL
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 06/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – MÉDICO DO TRABALHO

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de MÉDICO DO TRABALHO e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
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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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

MÉDICO DO 
TRABALHO 15 01 L-C1

R$ 4.472,85+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
60,00

Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização 

em Medicina do Trabalho; 
Registro Profissional no 

Conselho de Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 15 (quinze) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;

f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Economia, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro 
Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
        
3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.

4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
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d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 

sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no 
Capítulo 3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.

5.7. 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.

5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado.

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019.

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
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7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 35

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua Portuguesa 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO = 90 x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova

7.1.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.1.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.2. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A 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 meramente 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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 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 Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 160/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado, na área 

correlata ao cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, na área 

correlata ao cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

2,00 pontos 2,00 pontos

Especialização/ Título 
de Especialista/ 

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 ou Título de 
Especialista em qualquer área (exceto o exigido no 
pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 ponto 2,0 pontos

Artigo Publicado
Artigo Publicado em qualquer área Médica, 

publicado nos últimos 10 (dez) anos, retroativos a 
data da prova objetiva.

0,5 ponto 1,5 pontos

Participação em 
Congresso / Jornada

Participação em Congresso/Jornada em qualquer 
área Médica participados e concluídos nos últimos 5 

(cinco) anos, retroativos a data da prova objetiva.
0,5 ponto 1,5 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 neste item;
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.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.5. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.2. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.3. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.
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8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.2. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar documento que bem o identifique;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas;
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas;
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) Não devolver integralmente o material recebido;
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular;
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.2. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.3. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.4. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.5. Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

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

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões.
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação.

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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.

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital.

8.31. 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.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
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e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
f) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.2. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.

9.1.3. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br.

11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo.

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

11.9. 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.

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

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.2. A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.

13.2. . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.

13.3. 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 e alterações posteriores);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência);

d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu;
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.

13.5. 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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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.

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.2. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições.

14.2. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.

14.3. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação.

14.4.2. O Departamento não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
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c) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado 
do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.

14.5. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.

14.6. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.

14.8. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.

14.9. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
160/2019-DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova.

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação.

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília.

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto

Presidente do Conselho Administrativo
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

MÉDICO DO TRABALHO
Descrição sumária: 
Realizar exames médicos pré-admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como 
elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, a 
fim de garantir os padrões de higiene e segurança do trabalho.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos: Acidentes de Trabalho: ocorrência, 
análise e prevenção; Doenças relacionadas ao trabalho, doenças do trabalho, doenças profissionais; Lista 
brasileira de doenças relacionadas ao trabalho; Acidentes do trabalho e legislação previdenciária, federal 
e municipal. BIBLIOGRAFIA: 1. GONÇALVES, E.A. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

em 1200 PERGUNTAS E RESPOSTAS. 3ª Ed. Ampliada, Revistada e Atualizada. São Paulo: Editora LTr, 
2000. Cap. II, VII, VIII, X, IX e XVIII; 2. MENDES, R. PATOLOGIA do TRABALHO – Atualizada e 
Ampliada. 2ª Edição. Editora Atheneu. Volume 1, 2003. Parte II, Cap.8 e16 e Volume 2, Parte III, cap. 36.

LEGISLAÇÃO: 
1. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR-4; NR-5; NR-6; NR-7; NR-9; 
NR-15; NR -16; NR-17. 
2. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. 
3. Código de Processo Ético-Profissional – Resolução CFM nº 2.023/2013. 4. Lei Federal Nº 8.213, de 24 
de julho de 1991. 
5. Instrução Normativa INSS Nº 77 de 21/01/2015. 
6. Lei Municipal nº 5.568 de 02 de abril de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. 
7. Decreto Municipal nº 10.662 de 26 de maio de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. 
15. Decreto Municipal nº 9.928 de 23 de dezembro de 2.004, atualizada até 29/11/2.013. 
9. Decreto Municipal nº 9.762 de 23 abril de 2004, atualizada até 29/11/2.013. 
16. Decreto Municipal nº 12.078 de 21 de fevereiro de 2.013, atualizada até 29/11/2.013. 

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
06/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 06/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. nº.________
_____________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço para 
contato:_____________________________________________ 
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 06/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO MÉDICO DO TRABALHO
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 07/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo vago de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso em questão. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 
2013 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
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Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

ENGENHEIRO 
DE 

SEGURANÇA 
DO 

TRABALHO

30 01 L-C1

R$ 4.472,85+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
60,00

Ensino Superior Completo 
em Engenharia Civil ou 

Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Civil Sanitária, 

com especialização em 
Engenharia de Segurança 

do Trabalho; Registro 
Profissional no Conselho de 

Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 30 (trinta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
Transmitir os dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração). 
b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental ou Engenharia 
Civil Sanitária, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, devendo este ser emitido por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC 
e Registro Profissional no Conselho de Classe);
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;

l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica.

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.

4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 
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60.449/14, na Lei Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17 é assegurado o direito de inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.

5.7. 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.

5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

5.11.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência 
se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado.

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019.

5.21.5. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTOS E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática / 

Raciocínio Lógico 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05
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Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, 
que visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
do cargo público, será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04  
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante no ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida 
com a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e 
as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO = 90 x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A 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 meramente 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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 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 Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
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 Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 137/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, 
na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão 
competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, na 
área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou 
Diploma, de conclusão de curso 

de especialização em nível de pós 
graduação latu senso, com carga 

horária mínima de 360 horas-aula na 
área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 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 neste item;

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.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

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

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

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

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

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.
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8.14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante 
apresentação de laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

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

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.
8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.31. 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.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018);
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (Art. 3º da Lei 
Municipal nº 7.083/2018). 
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática / Raciocínio Lógico;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
c) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
d) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3.  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4.  Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5.  Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
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11.1  O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.1.  candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.2. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.3. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.4. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.5.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

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

11.8. 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. 

11.9. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.  O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação
13.2.  A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3.  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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.5.  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) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 

13.6. 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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.0.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.1.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.2.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.3. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.3.1. O Departamento 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. 

14.4.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.
 
14.5.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.6. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
14.7.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.8.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.9. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
137/2019-DAE.

14.10. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.11. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.12. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
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estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.14. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.16.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.17. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto 

Presidente do Conselho Administrativo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição sumária: 
Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo 
estudos estabelecendo métodos e técnicas, para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
Analisar e fiscalizar projetos, processos de trabalho em campo, instalações e serviços, propondo alternativas 
para adequação às exigências legais visando à maximização da segurança dos servidores. Elaborar e aprovar 
laudos técnicos. Preparar e proferir palestras e ministrar cursos relativos à segurança e higiene do trabalho. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 
3214, de 08/06/78 e Legislações Complementares. NR-1: Diposições gerais; NR-3: Embargo e Interdição; 
NR-4: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho; NR-5: Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes; NR-6: Equipamento de Proteção Individual – EPI; NR-7: Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional; NR-8: Edificações; NR-9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10: 
Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade; NR-11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais; NR-12: Segurança em Máquinas e Equipamentos; NR-15: Atividades e Operações 
Insalubres; NR-16: Atividades e Operações Perigosas; NR-17: Ergonomia; NR-18: Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR-21: Trabalhos a Céu Aberto; NR-23: Proteção 
Contra Incêndios; NR-26: Sinalização de Segurança; NR-28: Fiscalização e Penalidades; NR-35: 
Trabalho em Altura. 2. Laudo Técnico de Insalubridade/Periculosidade. 3. Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho – LTCAT. 4. Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI. 5. Gerência de Riscos. 
Inspeção de segurança, investigação e análise de acidentes. Levantamento de riscos ambientais. Análise 
Preliminar de Riscos(APR). Avaliação de Riscos. 6. Acidente de trabalho. Conceitos, legislação, registro, 
comunicação, análise e estatística. Prevenção e Controle de Riscos. 7. Higiene Industrial. 8.Técnicas de 
Uso de Equipamentos de Medições. 9.Legislação da Medicina do Trabalho. 10. Sistema de Gestão OHSAS 
18001. 11. Atribuições e responsabilidades do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 12. Convenções e 
recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 13. Consolidação das Leis do Trabalho. 
14. Legislação Específica. Lei n.º 6514, de 22/12/77.
MATEMÁTICA / RACÍOCINIO LÓGICO: Operações com números reais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão); mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; potências e raízes. Razões e 
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem. Resolução 
de situações-problema. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Interpretações 
de tabelas e gráficos. Equações e funções do 1º e 2º graus. Medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Análise combinatória e probabilidade. 
Geometria plana: ângulos, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema 
de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 
volumes. Derivadas e taxa de variação. Proposições; conectivos lógicos (negação, conjunção, disjunção, 
condicional, bicondicional); tabelas de verdade dos conectivos; equivalências; tautologias; quantificadores; 
problemas de raciocínio lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz, de maneira válida, 
determinadas conclusões; problemas lógicos com figuras e palitos.

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
07/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 07/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) ___________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.___________________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
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B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:____________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço para 
contato:________________________________________ 
Assinatura e carimbo:____________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número _________________________, solicito condições especiais 
para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 07/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  _____________________________, portador(a) 
do documento de identificação (R.G.) número ________________________________, residente à R./
Av. _______________________________________________________, n.º __________, Bairro: 
___________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru

16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru

18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru

22/04/2019 Abertura Inscrições

17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva

11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva

16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito

30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos

06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos

10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente

24/08/2019 Previsão Classificação Final

05/09/2019 Previsão de Homologação

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 6397/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 046/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de geotêxtil em resina de polipropileno destinado à contenção, desague e 
desidratação de lodo (bags) do sistema de tratamento de sólidos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 29/04/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 29/04/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 29/04/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

Processo Administrativo nº 3.761/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 033/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviço de 
transporte de resíduos sólidos (areia seca) das unidades de esgoto ETE Candeia, EEE Fortunato 
Rocha Lima, EEE Santa Cândida, EEE Leão XIII, EEE Granja Cecília, EEE Jardim Vitória e 
EEE Distrito Industrial III, com fornecimento de caçamba estacionária de quatro metros cúbicos, 
e disposição no aterro sanitário da CGR Guatapará no município de Piratininga/SP, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que tendo em vista que a empresa Eulix Caçambas 
Ltda. EPP, única participante do certame foi considerada desclassificada, a referida licitação foi julgada 
fracassada.

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 8.182/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 017/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de Hipoclorito de Sódio, 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 10/04/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01  – OCC - Química Ltda. 
Valor Total: R$ 880.000,00

Processo Administrativo nº 2.861/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 022/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tampão articulado circular, 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 10/04/2019 e seu 
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objeto adjudicado conforme segue:
-COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total

01 300 Peça

Tampão articulado circular, classe 400, em ferro 
fundido nodular, para poço de visita de rede 

coletora de esgoto sanitário, com as seguintes 
características:

- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo).
- Diâmetro mínimo de passagem: 60 cm.

- Altura mínima do telar: 10 cm.
- Carga de controle mínima no centro do 

tampão: 40.000 Kg.
- Obs: A marca do fabricante deve ser gravada 
de forma visível e indelével, confeccionado em 
estrita conformidade com o modelo anexo, com 

o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) 
deve ter sua parte superior no mesmo plano 

que a parte superior do aro, não se permitindo 
ressalto, nem saliência que permita folga entre 
o aro e a tampa. Tampa e telar com contato de 

apoio elástico (anel polietileno antirruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

MARCA/MOD.: Afer

R$ 235,50 R$ 70.650,00

1-ª Classificada: Legacy Produtos para Saneamento Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 70.650,00
-COTA RESERVADA:
Lote nº 02 – Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total

01 100 Peça

Tampão articulado circular, classe 400, em ferro 
fundido nodular, para poço de visita de rede 

coletora de esgoto sanitário, com as seguintes 
características:

- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo).
- Diâmetro mínimo de passagem: 60 cm.

- Altura mínima do telar: 10 cm.
- Carga de controle mínima no centro do 

tampão: 40.000 Kg.
- Obs: A marca do fabricante deve ser gravada 
de forma visível e indelével, confeccionado em 
estrita conformidade com o modelo anexo, com 

o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) 
deve ter sua parte superior no mesmo plano 

que a parte superior do aro, não se permitindo 
ressalto, nem saliência que permita folga entre 
o aro e a tampa. Tampa e telar com contato de 

apoio elástico (anel polietileno antirruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

MARCA/MOD.: Afer

R$ 235,50 R$ 23.550,00

1-ª Classificada: Legacy Produtos para Saneamento Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 23.550,00

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2019

Processo Administrativo nº 6.231/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 013/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de União, Adaptador com Registro de ¾” e 
Adaptador PEAD ¾”, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: A. Marquezim Almeida Hidráulica ME
COTA PRINCIPAL
Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 11.250 Peça

União de compressão em polipropileno (PP), PN 16, para 
conexão em tubo de PEAD PE 80 DE: 20 mm, com garras 

em poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 
nitrílica, conforme NBR 9798, 15803, NTS 179.

OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 
permanente do fabricante, identificação do material (PP), 

DN correspondente e Norma.
Marca: Kaltex

R$ 1,33

Lote nº 03 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 11.250 peça

Adaptador de compressão em polipropileno (PP), PN 16, 
para conexão em tubo de PEAD PE 80 DE 20 mm, com 

rosca macho, para ligações prediais de água, DNR 20 mm x 
¾”. Norma NTS 179.

OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 
permanente do fabricante, identificação do material (PP), 

DN correspondente e Norma.
Marca: Kaltex

R$ 0,86

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 05 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 3.750 Peça

União de compressão em polipropileno (PP), PN 16, para 
conexão em tubo de PEAD PE 80 DE: 20 mm, com garras 

em poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 
nitrílica, conforme NBR 9798, 15803, NTS 179.

OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 
permanente do fabricante, identificação do material (PP), 

DN correspondente e Norma.
Marca/Modelo: Kaltex

R$ 1,33

Lote nº 06 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 3.750 Peça

Adaptador de compressão em polipropileno (PP), PN 16, 
para conexão em tubo de PEAD PE 80 DE 20 mm, com 

rosca macho, para ligações prediais de água, DNR 20 mm x 
¾”. Norma NTS 179.

OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 
permanente do fabricante, identificação do material (PP), 

DN correspondente e Norma.
Marca/Modelo: Kaltex

R$ 0,86

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 09/04/2019

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

7893/2017 Sandra Maria Menezes Miranda De Lima Análise de Conta
8264/2017 Maria do Carmo Fontes da Silva Solicitação de transferência de débito
2973/2018 Ana Paula Zappiello Solicitação de transferência de débito
7952/2018 Aguinaldo Dos Santos Análise de Conta
9630/2018 Fernanda Daniela Sartini Aferição de Hidrômetro 
2360/2019 João Batista Silveira Alteração Cadastral
3145/2019 Luiz Ricardo Ferreira Solicitação de reparcelamento

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

5869/2011 Waldemar Gastoni Venturini Recurso
6185/2017 Hérika Cristina Pereira Pauletto Análise de Conta 
8349/2017 Tatiana Daniela Urbano Análise de Conta 
2151/2018 Irivaldo Munhoz Análise de Conta 

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

443/2018 Gerson Luiz Bezerra Análise de Conta 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Errata
Onde se lê:
DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
4254/2015 Willian de Freitas Rosa Análise de Vazamento

Leia-se:

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

4254/2015 Willian de Freitas Rosa Análise de Vazamento

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS 
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis dos endereços abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no 
POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com 
a Rua Inconfidência, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a 
regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento 
implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano
5.126.500-99 6822 2010
2.555.003-11 9022 2010
5.224.200-26 26 2012
5.475.425-69 4254 2015
4.322.300-39 2305 2017
5.483.100-51 6571 2017
4.884.650-54 8264 2017
4.946.875-10 2663 2018
1.181.100-18 2973 2018
5.961.655-22 3099 2018
3.573.101-61 4256 2018
1.276.700-53 8192 2018
4.070.300-48 8710 2018
4.761.372-84 2500 2019
2.350.800-15 2826 2019
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

A R R E C A D A Ç Ã O

Ficha Código Especificação da Receita Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada

1 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.201,00

2 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 -67.181,00

3 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 -55.905,10

4 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE 42,37 14,87 0,00 27,23 69,60 -1.313,40

5 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE 20,90 3,80 0,00 0,00 20,90 -461,10

6 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 ALUGUEIS - DAE 1.641,44 820,72 0,00 820,72 2.462,16 -10.122,84

7 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE 351.090,75 169.606,12 0,00 161.975,74 513.066,49 -993.374,51

8 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE 1.624.754,43 765.773,70 0,00 711.556,73 2.336.311,16 -10.857.858,84

9 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE 2.244,51 933,87 0,00 2.029,15 4.273,66 -4.169,34

10 1.6.1.0.01.1.1.13.07.01 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 11.707,88 4.640,56 0,00 5.682,22 17.390,10 -63.609,90

11 1.6.1.0.01.1.1.18.01.00 SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE 35.615,36 16.652,58 0,00 19.165,51 54.780,87 -217.153,13

12 1.6.1.0.01.1.1.20.01.00 SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE 7.326,43 7.326,43 0,00 5.336,58 12.663,01 -810.530,99

13 1.6.1.0.01.1.1.41.01.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 12.024.941,19 5.717.063,38 12,75 6.195.641,23 18.220.582,42 -54.439.244,58

14 1.6.1.0.01.1.1.41.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE 865.993,91 88.499,05 0,00 107.141,65 973.135,56 622.249,56

15 1.6.1.0.01.1.1.42.01.00 SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE 8.369.937,52 4.008.603,62 7,65 4.319.649,60 12.689.587,12 -30.530.072,88

16 1.6.1.0.01.1.1.42.02.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE 102.959,60 18.158,58 0,00 20.726,72 123.686,32 -318.876,68

17 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE 2.457.638,60 420.491,50 5,20 474.834,54 2.932.473,14 -16.543.792,86

18 1.6.1.0.01.1.1.48.01.00 SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE 44.185,56 20.676,97 0,00 18.931,29 63.116,85 -215.481,15

19 1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 -70.135,00

20 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 19.367,49 8.201,61 0,00 9.306,33 28.673,82 -89.033,18

21 1.6.9.0.99.1.1.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS - DAE 182.045,02 84.209,10 30,00 79.174,50 261.219,52 -416.065,48

22 1.9.1.0.01.1.1.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRANÇÃO - DAE 67.000,66 31.674,96 0,00 29.234,86 96.235,52 -201.431,48

23 1.9.1.0.01.1.1.99.05.00 OUTRAS MULTAS - DAE 2.137,51 687,56 0,00 3.167,14 5.304,65 -101.157,35

24 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE 6.127,86 3.447,37 0,00 4.868,91 10.996,77 -79.782,23

25 1.9.2.2.01.1.1.12.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE 16.550,46 4.019,55 0,00 2.463,27 19.013,73 -25.610,27

26 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE 64.551,62 0,00 0,00 0,00 64.551,62 59.551,62

27 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE 221.878,03 138.140,03 0,41 134.948,77 356.826,80 13.920,80

28 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE 73.444,61 36.563,54 1.775,50 37.229,23 110.673,84 -1.305.368,16

29 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE 5,47 0,00 0,00 0,00 5,47 -55.901,53

30 7.6.1.0.01.1.1.41.01.01 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE 311.716,96 136.932,59 0,00 176.787,16 488.504,12 -1.290.400,88

31 7.6.1.0.01.1.1.41.01.02 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.386,00

32 7.6.1.0.01.1.1.41.01.03 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.646,00

33 7.6.1.0.01.1.1.41.01.04 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO 47.109,15 27.134,26 0,00 534.490,61 581.599,76 -318.169,24

34 7.6.1.0.01.1.1.41.01.05 SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE 16.046,03 16.046,03 0,00 5.313,60 21.359,63 -202.270,37

35 7.6.1.0.01.1.1.41.01.06 SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

36 7.6.1.0.01.1.1.42.01.01 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB 166.892,80 71.224,81 0,00 98.009,14 264.901,94 -402.593,06

37 7.6.1.0.01.1.1.42.01.02 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.354,00

38 7.6.1.0.01.1.1.42.01.03 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.060,00

39 7.6.1.0.01.1.1.42.01.04 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB ACORDO - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386.511,00

40 7.6.1.0.01.1.1.42.01.05 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB ACORDO - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.452,00

41 7.6.1.0.01.1.1.42.01.06 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA CMB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

42 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA 21.190,77 5.373,16 0,00 5.960,45 27.151,22 -955.924,78

43 7.6.1.0.01.1.1.42.03.02 TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.032,00

44 7.6.1.0.01.1.1.42.03.03 TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.587,00

45 7.6.1.0.01.1.1.42.03.04 TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 21.275,61 21.275,61 -101.719,39

46 7.6.1.0.01.1.1.42.03.05 TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.178,00

47 7.6.1.0.01.1.1.42.03.08 TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

48 7.9.9.0.99.1.3.02.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE 20.497,19 20.497,19 0,00 6.787,59 27.284,78 -77.215,22

49 7.9.9.0.99.1.3.05.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE 52.142,32 26.071,16 0,00 486.934,74 539.077,06 105.402,06

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 27.188.860,30 11.849.488,67 1.831,51 13.679.470,82 40.868.331,12 -120.824.208,88

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2.134.237,54 0,00 0,00 1.106.838,83 3.241.076,37

5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Bancos conta Movimento – DAE 325.390,88

Bancos conta Especial – DAE 32.035.139,10

Bancos conta Movimento – FTE 500,12

Bancos conta Especial – FTE 169.619.366,50

201.980.396,60

T O T A L G E R A L 246.089.804,09

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Balancete da Despesa de 01/03/2019 à 31/03/2019

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO

ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 161.692.540,00 10.998.834,00 172.691.374,00 101.571.048,37 16.775.686,09 7.933.234,38 24.708.920,47

05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 158.727.540,00 10.494.000,00 169.221.540,00 98.934.068,08 16.246.942,73 7.665.846,17 23.912.788,90

05.01.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 73.657.093,00 994.000,00 74.651.093,00 50.879.918,90 11.093.803,20 4.963.171,35 16.056.974,55

05.01.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 1.173.635,00 0,00 1.173.635,00 1.102.367,87 1.121,76 958,50 2.080,26

05.01.03 DIVISÃO FINANCEIRA 6.730.130,00 0,00 6.730.130,00 4.429.305,36 715.762,73 336.254,10 1.052.016,83

05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 310.000,00 0,00 310.000,00 142.964,27 150.939,35 15.331,38 166.270,73

05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL 5.081.077,00 0,00 5.081.077,00 1.433.669,32 99.112,84 159.478,02 258.590,86

05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 32.144.903,00 4.500.000,00 36.644.903,00 3.148.721,74 4.088.256,49 1.980.475,09 6.068.731,58

05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA 5.664.400,00 5.000.000,00 10.664.400,00 7.428.468,27 92.576,10 208.118,88 300.694,98

05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 33.966.302,00 0,00 33.966.302,00 30.368.652,35 5.370,26 2.058,85 7.429,11

05.02.01 ENCARGOS GERAIS 2.965.000,00 504.834,00 3.469.834,00 2.636.980,29 528.743,36 267.388,21 796.131,57

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 161.692.540,00 10.998.834,00 172.691.374,00 101.571.048,37 16.775.686,09 7.933.234,38 24.708.920,47

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 14.858.550,91 4.609.768,71 19.468.319,62

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 14.858.550,91 4.609.768,71 19.468.319,62

SUB TOTAL 31.634.237,00 12.543.003,09 44.177.240,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Bancos conta Movimento – DAE 192.909,68

Bancos conta Especial – DAE 36.706.232,55

Bancos conta Movimento – FTE 500,11

Bancos conta Especial – FTE 165.012.921,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 201.912.564,00

TOTAL GERAL 246.089.804,09

Bauru, 31 de março  2019.

SIMONE CRISTINA BELLIDO JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA ERIC-ÉDIR FABRIS

Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretor Financeiro Presidente
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convocamos os possíveis herdeiros e familiares de YOSHIHIRO SAITO, titular do jazigo nº 165, 
localizado na RUA 01, Quadra 01, Linha 7º, Esquerda 36, no CEMITÉRIO MUNICIPAL CRISTO 
REI, a se manifestarem sobre o mesmo. 

Convocamos os possíveis herdeiros e familiares de MARCOS ROGERIO LAUREANO MAGALHAES, 
titular do jazigo nº 7.209, localizado na AVENIDA 01, Quadra 02, Linha 11º, Direita 15, no CEMITÉRIO 
MUNICIPAL CRISTO REI, a se manifestarem sobre o mesmo. 

Favor comparecer à Av. Rodrigues Alves, QD. 19, S/N.º  no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data desta publicação, sob pena de retomada do jazigo pelo poder público e demais providências 
legais, conforme legislação vigente. 

Bauru, 13 de abril de 2019.
DANIEL CHAN ESCOBAR

DIRETOR DE MANUTENÇÃO E MODAIS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº 12.645/2018
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 005/2019 - Processo nº 12.645/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 26/04/2019 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 eventual 
AQUISIÇÃO de urnas funerárias, 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,  13 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 014/2019 - PROCESSO Nº 8605/2018
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 014/2019 - Processo nº 8605/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 29/04/2019 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 eventual 
AQUISIÇÃO de material elétrico, 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,  13 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 081/2018 - PROCESSO Nº 8608/2018
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 081/2018 - Processo nº 8608/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 30/04/2019 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 eventual 
AQUISIÇÃO de  esmalte sintético e material de pintura, 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,  13 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 
002/18.
Processo nº 11.330/17 – Concorrência Pública nº 002/17.
Permitente: EMDURB. 
Permissionária: BEATRIZ BLANCO ANSELMO – ME..
Objeto: Utilização de unidade comercial, com área de 25,41 m² (vinte e cinco metros e quarenta e um 
centímetros quadrados), para instalação de REVISTARIA no Terminal Rodoviário de Bauru, localizado 

na Praça João Paulo, II, s/nº, Jardim Santana, na cidade de Bauru-SP. REAJUSTE: 7,6157%, acumulado 
no período de março/2018 a fevereiro/2019 pela variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de 
Mercado). VALOR: R$ 2.488,40 (Dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) mensais. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL: art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e cláusula terceira, item 
3.3.1.1 do Termo de Permissão de Uso supra citado.
Assinatura: 10/04/19
Bauru, 13 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2018 – Processo nº 3092/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi 
devidamente adjudicado e homologado pelo Presidente da EMDURB a empresa GETNET ADQUIRÊNCIA 
E SERVIÇOS P/ MEIOS DE PAGAMENTOS S.A., o LOTE ÚNICO com valor global de R$ 51.797,28 
(cinquenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e vinten e oito centavos)
Objeto: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO de captura, transmissão, processamento e liquidação de 
transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e débito, que encontra-se detalhadamente 
descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
Vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
Condições de Pagamento: O pagamento será realizado por meio do repasse líquido, por retenção na fonte, 
efetuado pela CONTRATADA do valor devido a EMDURB.
Bauru, 13 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2019 – Processo nº 928/2019
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi 
devidamente adjudicado e homologado pelo Presidente da EMDURB a empresa TIM S.A., com o valor 
global de R$ 38.786,40 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 
(CELULAR) E DADOS, que encontram-se detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I do Edital.
Vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado mensal conforme lançamento contido em fatura de 
conta telefônica/dados.
Bauru, 13 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, 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
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br
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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:

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 DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 125/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 12 de abril de 2019 a(o) Sr(a). Agueda de Souza 
Bueno, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 061.XXX.XXX-56, PIS/PASEP nº 
12072049980, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação cargo 
efetivo de Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil, matrícula funcional nº 
16.174, padrão C-24, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 604/2019, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c artigo 92 § 5º da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 11 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 126/2019
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos 21 de fevereiro de 2019, a(o) Sr.(a) Yosiko Saito de 
Araujo, portador(a) do RG nº. 6.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 469.XXX.XXX-00, em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Francisco Evangelista de Araujo, portador(a) do RG nº 5.XXX.XXX-0 SSP/SP CPF/
MF nº. 266.XXX.XXX-87 PIS/PASEP nº. 10074492621, no cargo de Técnico de Administração, matrícula 
funcional nº. 10.738, servidor(a) servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
solicitado no procedimento administrativo nº. 1196/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas 
no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 
5397/2006.
Bauru, 11 de abril de 2019.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Processos Indeferidos.
Processo Interessado Assunto

3535/2017 José Custódio da Silva Aposentadoria Especial
3556/2018 Delcio Cleber dos Santos Aposentadoria Especial
4583/2018 Paulo Cesar Ribeiro Aposentadoria Especial
1515/2019 Dicleia Regina da Silva Rosa Aposentadoria Especial

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

Concessão de Auxílio-doença:
Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término

Andreia Cristina Antonio 24.406 06/04/2019 15 20/04/2019
Antonio Navarro 30.605 08/04/2019 90 06/07/2019

Edison José da Silva 17.242 09/04/2019 90 07/07/2019
Ilza Batista Santos 23576 26/03/2019 60 24/05/2019

Ines Nogueira Pinho Bonfim 25.749 06/04/2019 15 20/04/2019
Ivone Elizabete Reis 28.009 06/04/2019 15 20/04/2019
João Batista Valentim 102140 09/04/2019 60 07/06/2019

Luciana Marcia Demarque 15.300 23/03/2019 24 15/04/2019
Maria de Fatima Spanavero Anjolim 27.972 14/04/2019 120 11/08/2019
Nilva Cristina Bragante Gonçalves 17.331 05/04/2019 60 03/06/2019

Roseli Conceição da Silva Café 31.057 07/04/2019 57 02/06/2019
Suzana Alves Casteliano Miranda 24.049 09/04/2019 120 06/08/2019

Vera Aparecida Tomaz Janeiro 24.165 11/04/2019 60 09/06/2019

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação 
de auxílio-doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão 
do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:

Andreia Cristina Antonio Secretaria da Educação 21/04/2019
Antonio Navarro SEMMA 07/07/2019

Edison José da Silva Gabinete 08/07/2019
Ilza Batista Santos Secretaria da Saúde 25/05/2019

Ines Nogueira Pinho Bonfim Secretaria da Educação 21/04/2019
Ivone Elizabete Reis Secretaria da Educação 21/04/2019
João Batista Valentim DAE 08/06/2019

Luciana Marcia Demarque Secretaria da Saúde 16/04/2019
Nilva Cristina Bragante Gonçalves Secretaria da Educação 04/06/2019

Roseli Conceição da Silva Café Secretaria da Educação 03/06/2019
Vera Aparecida Tomaz Janeiro Secretaria da Saúde 10/06/2019

ERRATA:

Onde se lê:

Concessão de Auxílio-doença:
Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término

Thalita Arianne Silva Felix 32.720 23/03/2019 15 06/04/2019

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:

Thalita Arianne Silva Felix Secretaria da Saúde 07/04/2019

Leia-se:

Concessão de Auxílio-doença:
Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término

Thalita Arianne Silva Felix 32.720 09/03/2019 29 06/04/2019

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:

Thalita Arianne Silva Felix Secretaria da Saúde 07/04/2019

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:
Processo Nome Assunto

1028/2019 Juliana Freitas Lino de Souza Inclusão de Dependente
1203/2019 Patricia Aparecida Tobias Inclusão de Dependente
1338/2019 Silvia Cristina Achui Correa Inclusão de Dependente
1563/2019 Alberto Brunhari Netto Inscrição de Segurado

1564/2019 Guilherme Luiz Bastos de Oliveira Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente

1565/2019 Aparecida da Luz Candido Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependentes
1566/2019 Jennifer Menezes Grecco Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependentes
1568/2019 Eliton Rubens Gimenes Martins Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente
1570/2019 Marcelo Augusto Mariano Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente

1583/2019 Ana Claudia Ruela Cardoso Inclusão de Dependente

1591/2019 Luciano da Silva Inclusão de Dependente

1609/2019 Juliana Aparecida Pontes dos 
Santos Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependentes



87DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.019

1610/2019 Daniele Fracalossi Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependente
1611/2019 Lucimara Carreira Vicente Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependentes
1612/2019 Wilson Tadeu Miranda Junior Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependentes
1613/2019 Carlos Roberto de Oliveira Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente
1614/2019 Miriam de Souza Oliveira Torres Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependentes
1615/2019 Fabiana de Souza Pires Inscrição de Segurada
1616/2019 Lucio Luciano Filho Inclusão de Dependente
1619/2019 Rodrigo Pereira Lira Alexandre Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente
1630/2019 Amanda Neubern de Oliveira Inscrição como Segurado Obrigatório
1631/2019 Liliane Ferreira Sotero Inscrição de Segurado e Inclusão de Dependente
1633/2019 Lenice Santos Furquim Kobata Inclusão de Dependente
1636/2019 Victor Rezende Madureira Inscrição como Segurado Obrigatório
1651/2019 Valéria Cristiane Barbosa Dameto Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependente
1652/2019 Mara Lucia Ferreira de Lima Inscrição de Segurada
1653/2019 Laís de Camargo Fabrício Moura Inscrição de Segurada e Inclusão de Dependente

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATO 08/2019 – PROCESSO: N° 3939/2018 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: Hardlink 
Informática e Sistemas Ltda. – OBJETO: Fornecimento pelo tipo “menor preço” de Equipamento de 
Informática para datacenter da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru – FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – Termo de 
Referência e demais exigências do Contrato, do Edital de Licitação n.º 02/2019 do Pregão Presencial n.º 
02/2019 e de seus anexos. – FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, e 
suas ulteriores alterações, Decreto Municipal n.º 10.123/2005 alterado pelo Decreto Municipal 10.744/2008 
e demais legislações pertinentes. PRAZO: - 48 (quarenta e oito) meses. – VIGÊNCIA: 05/04/2019 a 
04/04/2023 – VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) – Assinatura 
– Dia 05 de abril de 2019, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CONTRATO 09/2019 – PROCESSO: N° 3939/2018 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: NetSite Shop 
Tecnologia Ltda. – OBJETO: Fornecimento pelo tipo “menor preço” de Equipamento de Informática 
para datacenter da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – Termo de Referência 
e demais exigências do Contrato, do Edital de Licitação n.º 02/2019 do Pregão Presencial n.º 02/2019 e de 
seus anexos. – FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, e suas ulteriores 
alterações, Decreto Municipal n.º 10.123/2005 alterado pelo Decreto Municipal 10.744/2008 e demais 
legislações pertinentes. PRAZO: - 36 (trinta e seis) meses. – VIGÊNCIA: 05/04/2019 a 04/04/2022 – 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Assinatura – Dia 05 de abril de 
2019, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CONTRATO 10/2019 – PROCESSO: N° 3939/2018 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: Meiri Mitiko 
Suzuki Nakamura – OBJETO: Fornecimento pelo tipo “menor preço” de Equipamento de Informática 
para datacenter da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – Termo de Referência 
e demais exigências do Contrato, do Edital de Licitação n.º 02/2019 do Pregão Presencial n.º 02/2019 e de 
seus anexos. – FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, e suas ulteriores 
alterações, Decreto Municipal n.º 10.123/2005 alterado pelo Decreto Municipal 10.744/2008 e demais 
legislações pertinentes. PRAZO: - 12 (doze) meses. – VIGÊNCIA: 05/04/2019 a 04/04/2020 – VALOR 
TOTAL DO CONTRATO: R$ 5.885,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) – Assinatura – Dia 
05 de abril de 2019, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CONTRATO 11/2019 – PROCESSO: N° 3939/2018 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: Comsoftware 
Tecnologia Eireli – OBJETO: Fornecimento pelo tipo “menor preço” de Equipamento de Informática 
para datacenter da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – Termo de Referência 
e demais exigências do Contrato, do Edital de Licitação n.º 02/2019 do Pregão Presencial n.º 02/2019 
e de seus anexos. – FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, e suas 
ulteriores alterações, Decreto Municipal n.º 10.123/2005 alterado pelo Decreto Municipal 10.744/2008 
e demais legislações pertinentes. PRAZO: - 12 (doze) meses. – VIGÊNCIA: 05/04/2019 a 04/04/2020 – 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.829,99 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa 
nove centavos) – Assinatura – Dia 05 de abril de 2019, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
n.º 8.666/1993.

RESOLUÇÃO Nº 77, de 11 de abril de 2019.
Regulamenta a participação de servidor público titular dos Conselhos Curador e Fiscal, Membros do comitê 
de investimentos, demais Servidores atuante na área financeira, investimentos e/ou atuarial, em exames de 
certificação organizado por entidade certificadora.

  O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru – FUNPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 
4830/2002 e considerando a necessidade de estabelecer critérios para a participação de servidor público 
conselheiro titular e/ou membro do comitê de investimentos em exames de certificação organizado por 
entidade certificadora,

  RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer procedimentos para a participação de servidor público da FUNPREV, 

atuante na área financeira, investimentos e/ou atuarial, conselheiro titular e/

ou membro do comitê de investimentos em exames de certificação, organizado 
por entidade autônoma, de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais.

Art. 2º O servidor público da FUNPREV, atuante na área financeira, investimentos e/ou 
atuarial, conselheiro titular e/ou membro do comitê de investimentos, que desejar 
participar dos exames de certificação, organizado por entidade autônoma, de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, deverá 
instruir requerimento e protocolar junto a Divisão Administrativa. 

Art. 3º Ressalvando as situações excepcionais e devidamente justificadas, o requerimento 
deverá ser protocolado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Art. 4º Após a instrução do processo administrativo, os autos serão endereçados à Presidência 
da FUNPREV para autorização.

Art. 5º A concessão de verbas destinadas às despesas com inscrição nos exames de 
certificação fica condicionada a existência de dotação orçamentária e financeira 
disponível.

Art. 6º O requerente deverá apresentar à Divisão Administrativa, o comprovante de 
participação e o resultado do exame realizado, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, 
contados do dia imediato em que tiver sido disponibilizado o resultado do exame pela 
entidade autônoma que veio proporcionar a realização do exame.

§ 1º Fica condicionada uma única participação por requerente no exercício, de exame de 
certificação ou renovação. 

§ 2º  Em caso de aprovação, fica permitida dentro do mesmo exercício, a participação em 
novos exames para certificação de grau superior, respeitando-se sempre o custeio de 
um exame por grau superior.

§ 3º Em havendo reprovação do requerente ao exame de certificação, não haverá 
impedimento que o mesmo possa participar de outros dentro do mesmo exercício, 
porém, o custeio será suportado integralmente pelo mesmo.

§ 4º O requerente que não comparecer ao exame, o qual foi custeado pela FUNPREV, terá 
que efetuar o reembolso dos recursos pagos pela FUNPREV, na forma do § 5º desta 
Resolução. 

§ 5º O servidor requerente e beneficiado por esta Resolução, que não atender as 
exigências estabelecidas no caput deste artigo, deverá restituir os recursos pagos 
pela FUNPREV, devidamente atualizados por meio de GRE emitida pela Divisão 
Financeira, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da FUNPREV.

Art. 7º Aplica-se na hipótese de eventual contrariedade ou omissão desta Resolução, naquilo 
que couber, os dispositivos previstos nos Decretos Municipais nº. 13.859/2018, 
13.267/2016 e suas eventuais alterações, assim como as Normativas da FUNPREV 
quanto aos procedimentos para realização de despesas com Adiantamento de viagens 
a serviço. 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 Bauru, 11 de abril de 2019.

Luiz Antônio da Silva Pires
Presidente do Conselho Curador

José Ricardo Ortolani
Membro do Conselho Curador

Nilton José de Oliveira
Membro do Conselho Curador

Dalete Demarchi
Secretária do Conselho Curador

Marta de Castro Alves Corrêa
Membro do Conselho Curador

Sergio Ricardo Correa Alberto
Membro do Conselho Curador

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente
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Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 11ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019

USO DA TRIBUNA: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA – Presidente da Associação de Moradores 
da Comunidade Pousada da Esperança Recreativa – Falará sobre demandas nas áreas 
de Saúde e Educação

ORADORES INSCRITOS:

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

Bauru, 12 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 11/2019

11ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 15 DE 

ABRIL DE 2019

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

57/19 Projeto de Lei nº 13/19, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
do Município de Bauru à AÇÃO COMUNITÁRIA POUSADENSE - PROJETO 
FORMIGUINHA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

63/19 Projeto de Lei nº 15/19, que 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 e concede uma 
vantagem pessoal de R$ 60,00 aos servidores públicos municipais efetivos com 
remuneração de até R$ 2.684,35.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

64/19 Projeto de Lei nº 16/19, que reajusta os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

37/19 Projeto de Lei que revoga o inciso I e dá nova redação ao “caput” e ao inciso II do 
Art. 1º da Lei nº 5256, de 13 de junho de 2005 (dispõe sobre gratificação por serviços 
em sessões plenárias prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara 
Municipal).

Autoria: MESA DA CÂMARA

51/19 Projeto de Resolução que altera a alínea “c” do inciso I do Art. 17 e o “caput” Art. 75 
da Resolução nº 263, de 19 de novembro de 1990 – Regimento Interno. (Horário das 
Sessões Ordinárias)
Autoria: MESA DA CÂMARA

68/19 Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação de custos, unitário e total, de veiculação 
de publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder Público de Bauru.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

62/19 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua Nelson Fabiano Lippe a 
uma via pública da cidade.
Autoria: NATALINO DAVI DA SILVA

Moção nº Assunto
32/19 De Aplauso aos alunos do Sesi-Senai pela conquista do Prêmio “Rookie All-Star” em 

competição de robótica em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Autoria: FÁBIO SARTORI MANFRINATO

Bauru, 12 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Atos das Comissões
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 
48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E ART. 58-H DO REGIMENTO INTERNO

LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

DIA: 24 de abril de 2019   HORÁRIO: a partir das 9:00 horas:

EXPOSITORES:

1. Secretaria de Finanças - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao 
detalhado no PPA.
2. Secretaria de Saúde - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao detalhado 
no PPA.
3. Secretaria da Educação - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao 
detalhado no PPA.
4. Secretaria de Obras - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao detalhado 
no PPA.
5. Secretaria da Administração - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa 
ao detalhado no PPA.
6. EMDURB - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao detalhado no PPA.
7. COHAB - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao detalhado no PPA.
8. Departamento de Água e Esgoto - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa 
ao detalhado no PPA.
9. FUNPREV - Apresentar as metas e prioridades do ano 2020 e análise comparativa ao detalhado no PPA.

Os convocados deverão entregar à Consultoria Administrativo Financeira (caf@bauru.sp.leg.br), 
à Assessoria de Imprensa (imprensa@bauru.sp.leg.br), com cópia para o presidente da Comissão 
Interpartidária (natalinodasilva@bauru.sp.leg.br), até 48 horas antes da audiência, o material que será 
exposto. Se os expositores forem utilizar o notebook e o telão da Câmara, deverão entregar até 1 hora antes 
da exposição gravado em CD ou pendrive, o conteúdo do que será apresentado.

Bauru, 09 de abril de 2019

NATALINO DAVI DA SILVA
Presidente da Comissão Interpartidária
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