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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

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
CONTRATO Nº 9.308/19 - PROCESSO Nº 58.466/17 (E-proc. Nº 38.624/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: O. G. DIAS - ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 58.466/17 e Ata de 
Registro de Preços nº 195/18, a fornecer ao CONTRATANTE LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM 
E OPERAÇÃO) DE ESTRUTURA SENDO PALCOS GRANDE PORTE, SONS E ILUMINAÇÃO 
DE GRANDE, GERADORES, TENDAS, PIRÂMIDES, PISO E DE FECHAMENTO EM LONA 
(CORTINA), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 502/17, sendo:
LOTE 01 – LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE

ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 1
LOCAÇÃO DE PALCO MENOR

(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital 
nº 502/2017)

R$ 4.542,00

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 1

LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE CODIGO  9.07.03.0002.3

(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital 
nº 502/2017)

R$ 3.800,00

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 8.342,00 – PROPONENTES: 11 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 359/17- ASSINATURA: 09/04/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 9.315/19 - PROCESSO Nº 58.466/17 – E-proc. n° 54.512/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: O. G. DIAS - ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 58.466/17 e Ata de 
Registro de Preços nº 195/18, a fornecer ao CONTRATANTE LOCAÇÃO DE PALCO MENOR, SOM 
E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, conforme especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 
502/17, sendo:
LOTE 04 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. 
(R$)

1 05
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE CODIGO  

9.07.03.0002.3
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital nº 502/17)

R$ 3.800,00

- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 19.000,00 – PROPONENTES: 11 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/17 - 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/

NOTIFICAÇÃO
 FICA A EMPRESA CSM – CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL 
SOCIEDADE SIMPLES-EPP, NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 63.337/17 QUE RESCINDIU DO CONTRATO Nº 8.926/18 E APLICOU AS 
MULTAS DE MORA 2% (DOIS POR CENTO) AO DIA, ATÉ O TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS SOBRE 
O VALOR TOTAL DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL 
REAIS), E DE RESCISÃO CONTRATUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INADIMPLIDO, 
NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO 
MIL REAIS). E, AINDA, A PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO POR 01 (UM) ANO OU ENQUANTO 
PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO (ART. 7º LEI FEDERAL Nº 10.520, 
DE 17 DE JULHO DE 2.002), QUE SERÁ COMPENSADA, SE POSSÍVEL, DOS VALORES FUTUROS 
DEVIDOS A EMPRESA. NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, 
O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO 
RECEBIMENTO DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR DEVIDO SERÁ COBRADO 
JUDICIALMENTE.
 BAURU, 17 DE ABRIL DE 2.019.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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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

29371 39.112/2019 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 61

MATRÍCULA E-DOC RETROATIVO (NOVO CICLO)
16703 214/19 2/1/2019
21448 2333/19 7/1/2019
21812 2324/19 7/1/2019
23084 27986/19 21/2/2019
23119 84987/18 1/1/2019
23602 16729/19 1/2/2019
23672 975/19 9/1/2019
24462 1527/19 6/2/2019
25643 27335/19 20/2/2019
28354 86067/18 28/12/2018
28933 81667/18 1/1/2019
29664 15380/19 30/1/2019
29775 23415/19 13/2/2019
32001 8732/19 18/1/2019
32447 30359/19 27/2/2019
32603 24315/19 14/2/2019
32605 19208/19 6/2/2019
32608 17994/19 4/2/2019

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

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS - LOTE 61
MATRÍCULA E-DOC MOTIVO

28001 2834/17
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente. 
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15. Conceito 

Insuficiente na avaliação de desempenho

33121 31103/19 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente. Lei 
5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15. Não possui tempo.

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1240/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 482/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). ROSINEI FERNANDES 
PERES, portador(a) do RG nº 205621922, classificação 71º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

PORTARIA Nº 1241/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 741/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). GUILHERME AUGUSTO 
DE AGUIAR, portador(a) do RG nº 4161129641, classificação 77º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1242/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 742/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MAYCON ALEXANDRE 
BARBOSA, portador(a) do RG nº 33476418X, classificação 78º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1243/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 744/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). SILVIA EUNICE DE 
SOUZA, portador(a) do RG nº 143940235, classificação 80º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE  

EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1244/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 751/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). PRISCILA ETIENE 
DE OLIVEIRA PEREIRA, portador(a) do RG nº 4287503944, classificação 87º lugar, no cargo efetivo 
de “AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, 
edital 04/2014, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1245/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 840/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). GABRIELLY LORRANY 
OLIVEIRA DOS ANJOS BENTO, portador(a) do RG nº 504252859, classificação 95º lugar, no cargo 
efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E 
IDOSOS”, edital 04/2014, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1246/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 841/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). ROSANA SANTIAGO 
COMEGNO DE JESUS, portador(a) do RG nº 178046851, classificação 96º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, 
edital 04/2014, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1247/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 843/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). VALDIRENE DOS 
SANTOS SILVA, portador(a) do RG nº 220088159, classificação 98º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1248/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 848/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). LUCIANA REGINA DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 236411433, classificação 103º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1249/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 850/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MAYNE RIE DE ALMEIDA 
UEDA, portador(a) do RG nº 405989131, classificação 105º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1250/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 852/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MARIA ANTONIA 
LIBANARE, portador(a) do RG nº 534733773, classificação 107º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, edital 04/2014, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1251/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 1103/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). TALITA DIAS DUTRA, 
portador(a) do RG nº 428005883, classificação 41º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL 
- SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 1252/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 1107/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). GUSTAVO MORAES 
LIRIA, portador(a) do RG nº 255235847, classificação 45º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 1253/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3106, a PORTARIA N.º 930/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). JOB ANTONIO GARCIA 
RIBEIRO, portador(a) do RG nº 352751629, classificação 2º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS”, edital 08/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1254/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3106 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) RENATA ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, portador(a) do RG n 236419742, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 52º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/04/2019 ÀS 08h.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1255/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3106 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS, portador(a) do RG n 497445049, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 53º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/04/2019 ÀS 10h.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1256/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3106 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RENATA SALVADOR FUGIWARA, portador(a) do RG n 
280593521, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 03º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS, edital nº 08/2015 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 23/04/2019 ÀS 14h.

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).

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 16/04/19, portaria nº 1257/2019, nomeia GLEISON APARECIDO CONTADOR, RG nº 
30.257.719-1, no Cargo em Comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE, do 
GABINETE DO PREFEITO, conforme protocolo/e-doc nº 58463/2019.

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 1258/2019 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) SUZI MARA PASSOS DA SILVA MANTOVANI, 
portador(a) do RG n.º 18032901, matrícula 32137 cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, 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 
23/04/2019.

CONCURSO PÚBLICO

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
À vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Examinadora em 05/04/2019 contendo dentre outros, 
o Resultado Final e Classificação dos Candidatos aprovados, HOMOLOGO o concurso público realizado 
para o cargo efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
BORRACHEIRO (Edital 16/2019).

Bauru, 17 de abril de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE - PROVA OBJETIVA DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – SOLDADOR - EDITAL 30/2018 (realizada no dia 24/03/2019) e EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva

0028700093 ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA 298.899.928-76 28,00
0028700094 APARECIDO DA SILVA SANTOS 296.481.338-83 26,00
0028700016 DIEGO ERHARDT BARBOSA MOREIRA 411.476.968-45 28,00
0028700005 GABRIEL DA SILVA BRUGNARI 349.015.648-03 24,00

0028700009 HELIO MACHADO GONZALES 120.138.158-40 31,00
0028700013 OTAVIO TEIXEIRA SILVA 219.421.718-54 26,00
0028700014 ROBSON DOS SANTOS 079.047.448-48 25,00
0028700034 SERGIO PEREIRA ANDRADE 067.934.868-96 24,00
0028700066 VALDINEI CANDIDO ROCHA 046.093.826-60 25,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE - PROVA OBJETIVA (realizada em 
24/03/2019) PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª FASE - PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA O CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
SOLDADOR - EDITAL 30/2018
A Secretaria Municipal de Administração através do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA 
OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE - PROVA OBJETIVA do 
Concurso Público para o Cargo Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – SOLDADOR, para a realização da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA, nos termos do 
Edital 30/2018, de acordo com as seguintes orientações:
01. A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA EM 06/05/2019 (SEGUNDA-FEIRA), NO 
ALMOXARIFADO CENTRAL - SERRALHERIA, localizado na AVENIDA ENGENHEIRO 
HELIO POLICE, S/N, Jardim Redentor, CONFORME HORÁRIOS ABAIXO INDICADOS.

06/05/2019 (SEGUNDA-FEIRA) às 08h

INSCRIÇÃO NOME
0028700093 ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA
0028700094 APARECIDO DA SILVA SANTOS

06/05/2019 (SEGUNDA-FEIRA) às 08h50min

INSCRIÇÃO NOME
0028700016 DIEGO ERHARDT BARBOSA MOREIRA
0028700005 GABRIEL DA SILVA BRUGNARI

06/05/2019 (SEGUNDA-FEIRA) às 09h40min

INSCRIÇÃO NOME
0028700009 HELIO MACHADO GONZALES
0028700013 OTAVIO TEIXEIRA SILVA

06/05/2019 (SEGUNDA-FEIRA) às 10h30min

INSCRIÇÃO NOME
0028700014 ROBSON DOS SANTOS
0028700034 SERGIO PEREIRA ANDRADE
0028700066 VALDINEI CANDIDO ROCHA

02. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da prova 
prática, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
02.1. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE no horário que cada 
candidato foi convocado (conforme indicação acima), NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM 
PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO.
03. Somente será admitido ao local de prova o candidato que estiver munido de 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 sendo 
aceitas cópias, ainda que autenticadas.
04. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
05. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos não identificáveis e/ou ilegíveis.
06. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
07. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
08. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
09. O candidato, ao adentrar o local em que será aplicada a Prova Prática, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
09.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
09.2. Após o início da Prova Prática não será permitido o rompimento do lacre.
09.3. O saco plástico tratado no Item 09 deverá ser acondicionado em local apropriado indicado pelo fiscal.
09.4. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), etc.
10. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
11.1. For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
11.2. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
11.3. Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
12. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, 
MP3, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos similares, relógio de 
qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
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13. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
14. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de 
exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
15. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
15.1. 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. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da prova. Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer tipo 
de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. Conforme preconizado pelo Edital nº 30/2018, 2ª Fase – Prova Prática: o candidato deverá soldar 
pelo processo MAG e Eletrodo Revestido, juntas na posição horizontal e vertical ascendente, seguindo 
as normas de segurança, saúde e higiene, valendo 60 (sessenta) pontos em caráter eliminatório e 
classificatório, na qual o candidato deverá obter no mínimo 60% de acerto, ou seja, 36,00 (trinta e seis) 
pontos.
19. A avaliação consistirá nas etapas:
19.1. ETAPA 1 – Soldagem por Eletrodo Revestido na posição 3F – Vertical Ascendente
Pontuação: 30 pontos
19.2. ETAPA 2 – Soldagem por MAG posição 2F – Horizontal.
Pontuação: 30 pontos
19.3.O candidato que se recusar executar qualquer uma das etapas 1 e 2, bem como se recusar utilizar EPIs 
será automaticamente eliminado do certame.
19.4. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação será atribuída a todos 
os candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática.
20.  A Prova terá duração de 50 minutos.
21. A execução das etapas da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA não pode ser repetida após 50 minutos de 
Prova, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora reconhecer, expressamente, a ocorrência de falhas 
técnicas em sua aplicação, falhas essas nas quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente tenha 
prejudicado o seu desempenho.
22.Quando da realização da prova prática, no caso de envolver a operação de máquinas e equipamentos 
que possam oferecer ameaça à integridade física do próprio candidato, dos candidatos concorrentes, da 
equipe examinadora ou de quaisquer presentes, a Comissão Examinadora poderá eliminar sumariamente 
o candidato quando este declarar não ter conhecimento a respeito da utilização da respectiva máquina/
equipamento ou caso esteja agindo de forma manifestamente imprudente ou imperita.
23. Ao assinar a lista de presença da Prova Prática, os candidatos estarão declarando ciência de que serão 
submetidos às tarefas que exigirão atenção concentrada, habilidade manual, boa coordenação motora, 
esforço físico, em quaisquer condições climáticas, devendo estar em gozo de plena saúde. Estarão 
declarando também que possuem conhecimentos básicos para manusear os equipamentos, ferramentas e 
máquinas.
23.1. Caso o candidato declare ter algum problema de saúde, o mesmo deverá apresentar atestado médico 
original, específico para tal fim, devendo constar expressamente que o mesmo está apto para realizar a 
Prova Prática.
23.2. A candidata que estiver gestante deverá apresentar atestado médico, declarando estar apta a realizar as 
atividades indicadas no item 18 deste edital.
23.3. O atestado médico que se refere os itens anteriores deverá ser emitido com antecedência máxima de 
30 dias da data de realização da Prova Prática e deverá conter também data, assinatura, carimbo e CRM 
do profissional.
24. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no dia 09/05/2019 no endereço eletrônico: 
www.bauru.sp.gov.br, bem como publicados no Diário Oficial.
25. Os candidatos deverão se apresentar na Prova Prática com trajes apropriados para execução das 
atividades, sendo obrigatório o uso de calçado de segurança, calça comprida de tecido grosso – jeans 
ou brim - e camisa ou camiseta de manga. Não será permitido o uso de relógios, anéis, brincos, pulseiras, 
colar ou piercings, camisa ou blusa cavada e calçados abertos.
25.1. Os candidatos que tiverem cabelo longo deverão mantê-lo preso.
26. O candidato que não estiver trajado nos termos estabelecidos no presente edital não poderá fazer a 
prova, sendo consequentemente excluído do certame.
27.  A Prova Prática será filmada pela Coordenação deste concurso e as imagens são de uso exclusivo e 
confidencial para este fim.
28. O candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar autorização do fiscal, devendo 
este acompanhá-lo no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da 
entrada no sanitário e depois da utilização deste ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido 
portando algum equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
29. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às atividades aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
30. Após finalizar a PROVA PRÁTICA os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair e retirar-se do local 
no qual foi realizada a prova, não podendo permanecer em suas dependências.
31. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Prática implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
32. 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, 
portanto, a possibilidade de segunda chamada de Prova Prática.
33. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação de convocação para a realização da prova 
prática (23/04/2019), 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/diariooficial

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.
A Comissão

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO
A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL – INSPETOR DE ALUNOS  (Edital nº 04/2019) informa a decisão proferida nos 
Recursos Administrativos interpostos referentes ao GABARITO publicado no Diário Oficial de Bauru no 
dia 09/04/2019:

E-Processo nº 59610/2019 - INDEFERIDO
E-Processo nº 56070/2019 - INDEFERIDO
E-Processo nº 56365/2019 – INDEFERIDO
E-Processo nº 57235/2019 – INDEFERIDO
E-Processo nº 57614/2019 - INDEFERIDO
E-Processo nº 56944/2019 - INDEFERIDO

Os candidatos Recorrentes ficam  CONVOCADOS  para tomar ciência no Departamento de Recursos 
Humanos – Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila 
Noemy, 2º andar – Bauru/SP da fundamentação da decisão proferida nos Recursos Administrativos 
interpostos. 

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.

Comissão Examinadora 
Portaria nº 356/2019

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS informa que os 
candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de 
inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 06/2019.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0030000010
0030000012
0030000015
0030000044
0030000066
0030000113
0030000142
0030000177
0030000210
0030000225
0030000227
0030000264
0030000359
0030000372
0030000377
0030000449
0030000513
0030000540
0030000570
0030000580
0030000586
0030000587
0030000667
0030000696
0030000764
0030000766
0030000769

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.

Comissão Examinadora
Portaria nº 873/2019

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de AGENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA informa que os candidatos 
inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição 
deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 07/2019.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0030100004
0030100009
0030100020
0030100027
0030100030
0030100032
0030100038
0030100047
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0030100051
0030100055
0030100058
0030100067
0030100084
0030100087
0030100101
0030100102
0030100117
0030100128
0030100145
0030100153
0030100161
0030100171
0030100172
0030100182
0030100200
0030100206
0030100212
0030100240
0030100245
0030100249
0030100255
0030100260
0030100268
0030100308
0030100310
0030100316
0030100356
0030100387
0030100391

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.

Comissão Examinadora
Portaria nº 874/2019

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM informa que os candidatos inscritos sob os números 
abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o 
preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 08/2019.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0030200001
0030200101
0030200141
0030200168
0030200171
0030200195
0030200200
0030200202
0030200203
0030200213
0030200240
0030200372
0030200409
0030200517
0030200632
0030200704
0030200713

Bauru/SP, 23 de abril de 2019

Comissão Examinadora
Portaria nº 875/2019

ERRATA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital nº 07/2019 de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público para o cargo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
– MOTORISTA, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru nos dias 21 (vinte e um) de março, 
02 (dois) e 13 (treze) de abril de 2019, resolve RETIFICAR o CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS E 
RESPECTIVAS PONTUAÇÕES, quanto à data da prova objetiva:

ONDE SE LÊ: 

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.

LEIA-SE: 

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 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 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.
A Comissão

ERRATA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital nº 09/2019 de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
– ADMINISTRADOR publicado no Diário Oficial do Município de Bauru no dia 06 (seis) e 16 (dezesseis) 
de abril de 2019, resolve RETIFICAR o item abaixo:

ONDE SE LÊ: 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcos Antonio Bonifacio, Peterson de Santis Silva, Anderson Aparecido Alves da Silva, Ana Paula 
Dias, Renan Caldeira Mecechelli, Bruno Prado Guedes de Azevedo, e sob a coordenação de Mariana 
Bueno Felix Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 1034/2019, obedecidas as normas deste Edital.

LEIA-SE: 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcos Antonio Bonifacio, Peterson de Santis Silva, Anderson Aparecido da Silva, Ana Paula Dias, 
Renan Caldeira Mecechelli, Bruno Prado Guedes de Azevedo, e sob a coordenação de Mariana Felix 
Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
1034/2019, obedecidas as normas deste Edital.

Bauru/SP, 23 de abril de 2019.
A Comissão

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.



6 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 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.

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 
Orçamentário, Técnico Tributário, 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.
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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.

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 das 
Administrações Regionais

Donizete do Carmo dos Santos
Secretário Interino

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1326

e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

Departamento Social
Praça das Cerejeiras, 1-59 – térreo - Altos da Cidade

Fone: (14) 3235-1105
Atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h - de segunda a sexta-feira

Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43 Vl. Lemos

Fone: (14) 3212 -7865
Atendimento das 7h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Falcão/Independência
Rua Domingos Bertoni, 7-50 - Vila Industrial

Fone: (14) 3218-5013
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 16h - de segunda a sexta-feira

Regional São Geraldo
Alameda Carlos Galliters, qt. 2 Pq. São Geraldo

Fone: (14) 3237-3460
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Redentor/Mary Dota
Avenida Cruzeiro do Sul, 27-50 Jd. Redentor

Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira

Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá

Fone: (14) 3279-1145
Atendimento das 7h as 11h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira
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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 do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
NOMEAÇÃO Nº 07/2019

Por este instrumento fica nomeada a Conselheira Tutelar Suplente IEDA MARIA DE SOUZA, para 
substituir o Conselheiro Tutelar Titular Guilherme Rodrigues de Melo, por 13 dias, de 18/04/2019 a 
30/04/2019, por motivo de licença médica.

Bauru, 18 de abril de 2019.
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais de acordo com o disposto no artigo 
20, parágrafo 2º da Lei nº 3781/1994, notifica o(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo que compareça(m) 
a Divisão de Administração e Expediente no prazo de 5 dias a contar da data desta publicação, para dar 
ciência no(s) documento(s) citado(s). O não comparecimento implicara no início dos descontos em folha 
de pagamento, estornando aos cofres públicos os valores pagos a maior.

E-PROC MATRÍCULA SERVIDOR
28922/2019 33793 MICHELE FERNANDA LEITE
23192/2019 34352 LARISSA GRACY ORCINI BERNARDI
14365/2019 33577 ADELE HELENA DE OLIVEIRA SANCHES
16017/2019 30444 GRAZIELLE BELISARIO
24526/2019 34429 EMILY DE OLIVEIRA DOS ANJOS
25132/2019 34499 DANIELLE TWERZNIK CAMARGO
21053/2019 28451 JOSI CARMEN AMORIM GOULART RANZANI
30459/2019 33676 ERONIDES CONCEICAO PALMEIRA
23558/2019 34540 GABRIELA COSTA PEREIRA DO AMARAL
29067/2019 27939 ALESSANDRA MOREIRA CAVALIERI
62641/2018 30215 ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA
62641/2018 25124 ADRIANA MARIANELLI DE MATOS MASCARO
17119/2008 23413 KELIN NUNES FERNANDES SOUZA
32162/2016 25919 ELIANA BARBOSA PROCOPIO

E-DOC MATRÍCULA SERVIDOR
62897/2018 17097 CLAUDIA MARIA FERNANDES
5233/2018 32584 LETICIA DE PAULA KRUZE
9669/2018 31056 LARA CHRISTINA DE ANCHIETA GARCIA
70916/2018 33670 AMANDA CARNEIRO RODRIGUES
85238/2018 33279 DAYANE DA SILVA SOARES
68060/2018 22889 NILDA DE ASSIS RIBEIRO DE BARROS
73263/2018 34270 ALINE BARNABE
76224/2018 33060 IZABELLA GODIANO SIQUEIRA
NAO HÁ 28476 ELENICE CIRILO GOMES

78271/2018 28676 PRISCILA LELLIS KRUPELIS
80871/2018 30154 MARIA LUIZA ANDREAZZA RIBEIRO
85046/2018 30293 FERNANDA RAQUEL CAPOSSI PINTO
82663/2018 25629 CELIA APARECIDA BUDDIM
56554/2018 32609 JESSICA AVANTE LUCAS
80085/2018 23381 MARIA ELISABETE DE LIMA NEUENFELD
77210/2018 34192 IVAN TIKARA KAMAZAKI
77416/2018 29213 SAMANTA DOS SANTOS ARRUDA FERREIRA
77451/2018 33292 GISLAINE ZAMONELLI FERREIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Escolar da EMEI Myrian Apparecida de Oliveira, convoca pais ou 
responsáveis legais, funcionários e professores a se inscreverem nos dias 29 e 30 de abril de 2019, para o 
cargo de Conselheiro Escolar, no período da manhã das 8h as 11h e da tarde entre as 13h e 16h30, na sede 
da escola, Rua Luiz Carlos Machado Ballaminutt, 2-27 – Núcleo Fortunato Rocha Lima. A divulgação das 
chapas acontece nos dias 02 e 03 de maio de 2019. A eleição será no dia 06 de maio das 10h30 as 11h30 e 
das 16h as 17h. A apuração e a divulgação será realizada imediatamente após o término do pleito. A posse 
dos eleitos ocorrerá no dia 13 de maio as 17 horas. A documentação referente ao processo eleitoral será 
entregue na S.E. no dia 24 de maio de 2019.

A diretora da EMEI Edna Kamla Faina convoca os associados da Associação de Pais e Mestres - APM a 
comparecerem à Assembleia Geral  para tratar da Aprovação do Estatuto Padrão da Associação de Pais 
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e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, bem como eleição e 
posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato de 
2019/2021. A primeira chamada será no dia 24 de Abril de 2019, quarta-feira, às 7h:30, em sua sede, sito à 
Alameda dos Miosótis, nº 5-49, Parque Vista Alegre, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de mais 
da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h00, no mesmo local e data.

A Diretoria da EMEI “Orlando Silveira Martins”,convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
-APM 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 a eleição 
e posse dos membros do Conselho Deliberativo Diretoria Executiva e Conselho Fiscal , para o mandato de 
2019/2021. A primeira chamada será no dia  02/05/2019,quinta-feira, ás 8h em sua sede , sito á rua Valdemir 
Nunes Medeiros  4-100, jardim Eldorado, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de mais da metade 
dos associados, convocamos em segunda chamada, ás 8h30, no mesmo local e data.

A diretora da EMEII Glória Cristina Melo de Lima convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
– APM 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 a eleição 
e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato 
de 2019/2021. A primeira chamada será no dia 29/04/2019, segunda-feira, às 16h em sua sede, sito à Rua 
Capitão Gomes Duarte nº 12-57, Jardim Brasil, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30, no mesmo local e data. 

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

NOTIFICAÇÃO 06/2019
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o 
recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados.

04/04/2019 PMCMV – COND. RES. MIRANTE DA COLINA R$           19.600,00 
04/04/2019 PMCMV RESID TRÊS AMÉRICAS R$           32.600,00 
04/04/2019 MCMV – RESID. TRÊS AMÉRICAS II R$           13.000,00 
04/04/2019 MCMV – TRAB. SOCIAL RESID. SANTANA R$           46.000,00 
04/04/2019 PMCMV –  RESIDENCIAL ARVOREDO R$           45.000,00 
04/04/2019 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$             3.000,00 
04/04/2019 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$         317.597,44 
09/04/2019 ISS SIMPLES R$           27.617,62 
09/04/2019 FUNDEB R$     1.671.391,71 
10/04/2019 FPM R$     1.841.932,16 
10/04/2019 FUNDEB R$         367.250,56 
11/04/2019 QUOTA QESE FEDERAL R$         879.780,85 
11/04/2019 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           48.000,00 
11/04/2019 ISS SIMPLES R$           26.776,16 
12/04/2019 I G D – BOLSA FAMÍLIA R$           35.825,98 
12/04/2019 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           46.500,00 
12/04/2019 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL R$         386.300,00 
16/04/2019 Invest. Rede Serviços Públicos Saúde R$         200.000,00 
16/04/2019 ISS SIMPLES R$           52.735,41 
16/04/2019 CREDITO ROYALTIES R$           68.160,95 
16/04/2019 IPI R$           74.811,92 
16/04/2019 FUNDEB R$     1.028.106,72 
18/04/2019 FPM R$         453.788,65 
18/04/2019 ISS SIMPLES R$         103.365,22 
18/04/2019 FUNDEB R$           82.484,95 

DIRETORA: ROSSANA CLAUDIA I. DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL 
DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
26.578/2019 Antonio Carlos Grosso; 27.814/2019 Fladivo Lemos de Arruda Filho; 35.351/2019 Milton 
Kendi Asano; 9.195/2019 Endi Lee Penteado; 55.060/2019 Donizete de Oliveira Pereira; 26.608/2019 
Marcio Marçal Ferreira; João Manoel Miani; 65.306/2018 Najla Rox Uzeizi Marar; 54.622/2018 Anselmo 
Cogo dos Santos; 57.665/2018 Gilmar Anteveli; 57.777/2018 Suzete Ramos Marmontel; 47.797/2018 
Lucia Setusuko Itoman Oshiro; 63.296/2018 José Henrique Rossetti Ruiz; 64.302/2018 José Darcy Soares; 
65.341/2018 Charles Marar; 65.072/2018 Carlos Lippe; 64.298/2018 Roberto Delafina; 65.181/2018 
Norma Regina Marar;
61.712/2018 Orlando Lopes; 67.334/2018 Suzete Ramos Marmontel; 49.749/2018 Edilaine Cunha Ribeiro.

PROCESSOS INDEFERIDOS
57.561/2019 Paulo Cardoso; 60.232/2019 Thaís Fernanda Valério da Silva; 60.862/2019 Luiz Carlos 
Lombardi.

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.
PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
48313/2018 3S VIGILANCIA EIRELI ME 1119 R$    36.394,50
61463/2017 ACAÊ ABRIL/MAIO R$    5.700,00
61463/2017 ACAÊ JAN/FEV R$    5.000,00
61453/2017 AELESAB ABRIL R$      78,00
20789/2011 AELESAB ABRIL R$    6.500,00
61457/2017 AELESAB ABRIL/MAIO R$    60.000,00
61457/2017 AELESAB ABRIL/MAIO R$    60.000,00
61453/2017 AELESAB JAN/FEV R$    2.200,00
61457/2017 AELESAB JAN/FEV R$    8.000,00
58466/2017 ALVARO ANTONIO ESTEVES ME 1550 R$    6.000,00
58466/2017 ALVARO ANTONIO ESTEVES ME 1543 R$    6.000,00
48059/2018 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 22680 R$    1.390,60
67155/2015 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 22517 R$      125,28
67155/2015 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 2516 R$      673,34
61470/2017 APAE ABRIL/MAIO R$    8.228,40

61631/2017 ASSOC BAURUENSERENAIS RENAIS 
CRONICOS JAN/FEV R$    2.500,00

61461/2017 ASSOC BENEFICENTE CRISTA ABRIL/MAIO R$    11.080,00

61496/2017 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A 
CRIANÇA ABRIL/MAIO R$    15.000,00

61500/2017 ASSOC WISE MADNES ABRIL/MAIO R$    15.000,00

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCP. DE BAURU 655 R$    54.000,00

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCP. DE BAURU 654 R$    203.563,67

1913/2018 ASTOR STAUDT ME 14205 R$      804,01
63214/2018 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 20843 R$    10.331,03
63214/2018 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 20916 R$    7.076,05

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17457 R$      306,20

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17258 R$    4.593,00

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17297 R$    4.631,89

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17298 R$    3.827,50

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17299 R$      612,40

19604/2018 BIGNARDI IND COM DE PAPEIS E 
ARTEFATOS LTDA 17355 R$    4.593,00

19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2199 R$    3.050,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2200 R$      906,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2201 R$    4.575,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2176 R$      453,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2354 R$    7.488,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2355 R$    7.488,00
19596/2018 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP 2356 R$    9.984,00

19584/2018 BOSS BAURU LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EPP 3630 R$    4.410,00

19584/2018 BOSS BAURU LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EPP 3631 R$    4.032,00

19584/2018 BOSS BAURU LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EPP 3629 R$    4.158,00

9995/2018 BRITO & BRITO DEDETIZADORA LTDA 
ME 772 R$    2.234,20

27197/2019 BRUNO RODA FRACAROLLI PINTO 31 R$    3.600,00

65292/2017 C R ANDRECCIOLLI JARDINS E 
TRANSPORTE ME 1927 R$    2.020,00

49287/2018 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME 4759 R$      720,00
49287/2018 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME 4760 R$      480,00

9162/2018 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS E 
LEGUMES LTDA 4362 R$    12.493,38

9162/2018 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS E 
LEGUMES LTDA 4390 R$    9.711,17

61503/2017 CARITAS DIOCESANA JAN/FEV R$    9.599,88
61509/2017 CASA DA ESPERANÇA ABRIL/MAIO R$    5.400,50
61511/2017 CASA DO GAROTO ABRIL/MAIO R$    13.464,75
61527/2017 CASA DO GAROTO ABRIL/MAIO R$    15.000,00
61511/2017 CASA DO GAROTO JAN/FEV R$    9.366,67
61514/2017 CASA DO GAROTO JAN/FEV R$    1.000,00
61514/2017 CASA DO GAROTO JAN/FEV R$      833,33
61523/2017 CEAC ABRIL/MAIO R$    7.079,95
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61527/2017 CEAC ABRIL/MAIO R$    20.000,00
61523/2017 CEAC JAN/FEV R$    2.300,00
61527/2017 CEAC JAN/FEV R$    2.333,33
18094/2018 CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 6304 R$    1.305,00

46989/2018 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 437541 R$    18.405,00

46989/2018 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 438855 R$    19.610,00

46989/2018 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 438856 R$    16.675,00

46989/2018 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 438857 R$    16.675,00

46989/2018 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS 
LTDA 438882 R$    17.115,00

61633/2017 CIPS ABRIL/MAIO R$    7.145,80
57154/2018 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 238921 R$      340,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 301451 R$      68,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 300189 R$      68,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 303390 R$      68,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 302844 R$      68,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 305496 R$      136,00
61529/2017 COMUNIDADE BOM PASTOR ABRIL/MAIO R$    8.000,00
75537/218 COMUNIDADE BOM PASTOR JAN/FEV R$    1.793,33

6310/2018 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS 
LTDA 25532 R$      220,00

59604/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS 
LTDA 25537 R$      950,00

46141/2017 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS 
LTDA 25536 R$      450,00

44819/2017 CONTRATA COM DE PRODS EM GERAL 
LTDA EPP 12412 R$      676,45

44819/2017 CONTRATA COM DE PRODS EM GERAL 
LTDA EPP 12413 R$      815,70

44819/2017 CONTRATA COM DE PRODS EM GERAL 
LTDA EPP 12414 R$    1.087,60

53877/2017 D B M GOMES ME 1518 R$    2.160,00

53893/2017 DALEN SUPR PARA INFORMATICA E 
PAPEL EIRELI EPP 2797 R$      655,84

44813/2017 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17527 R$      125,38

44813/2017 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17167 R$    1.504,56

44813/2017 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17191 R$      250,76

44813/2017 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17192 R$    1.567,25

44813/2017 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17303 R$    1.128,42

17426/2018 DALSON COM DE EQUIP DE 
SEGURANÇA E FERRAM. EIRELI ME 17327 R$    7.275,00

17426/2018 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA ME 22028 R$      363,30

17426/2018 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA ME 22027 R$      77,85

17426/2018 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA ME 22045 R$    5.512,55

17426/2018 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA ME 22029 R$      519,00

40322/2016 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 5633 R$      900,00
40322/2016 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 5635 R$    1.800,00
66474/2019 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 5627 R$      660,00
66474/2019 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 5541 R$      352,00
66474/2019 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 5591 R$      660,00
34862/2018 DISTR DE SUPR ETICA LTDA 10077 R$      210,00
34862/2018 DISTR DE SUPR ETICA LTDA 10078 R$      210,00
34862/2018 DISTR DE SUPR ETICA LTDA 10079 R$      280,00

19589/2018 DPS GONÇALVES IND E COM DE 
ALIMENTOS LTDA 6538 R$    1.950,00

19589/2018 DPS GONÇALVES IND E COM DE 
ALIMENTOS LTDA 6537 R$      650,00

61572/2017 E SOCIAL PROJETOS EDUC 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 002 R$    8.800,00

61572/2017 E SOCIAL PROJETOS EDUC 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 011 R$    10.800,00

61572/2017 E SOCIAL PROJETOS EDUC 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 017 R$    8.800,00

61572/2017 E SOCIAL PROJETOS EDUC 
DESENVOLVIMENTO EIRELI 16 R$    10.800,00

53311/2019 EDSON KOBOSIGHAWA ABRIL R$    2.133,99
61537/2017 EQUIPE CRISTO VERDADE  QUE LIERTA ABRIL/MAIO R$    12.000,00

49285/2017 EXTINORPI  EXTINT DO NORTE 
PIONEIRO ME 22168 R$    1.337,00

50860/2019 FERNANDA SILVA DE FREITAS ABRIL R$      557,13

6088/2017 FORT LIXO IND DE EMBAL. PLASTICAS 
LTDA EPP 11960 R$      212,00

6088/2017 FORT LIXO IND DE EMBAL. PLASTICAS 
LTDA EPP 11961 R$      667,76

6088/2017 FORT LIXO IND DE EMBAL. PLASTICAS 
LTDA EPP 11964 R$    3.519,04

61543/2017 FUNDAÇÃO TOLEDO ABRIL/MAIO R$    7.709,00
28328/2018 GALHARDO E CANALES LTDA ME 26 R$    4.790,00
28328/2018 GALHARDO E CANALES LTDA ME 35 R$    8.190,00
28328/2018 GALHARDO E CANALES LTDA ME 30 R$    10.090,00
3546/2016 H P CALADO ME 1326 R$    2.500,00
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5904 R$    2.192,00
53892/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5906 R$      30,14
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5962 R$    3.288,00
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5919 R$      459,04
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5907 R$      690,38
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5920 R$      264,93
53893/2017 HOPEMIX SUPR E SERVIÇOS LTDA EPP 5917 R$      267,20

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16454 R$    1.156,84

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16448 R$    1.420,00

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16447 R$    1.065,00

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16698 R$    1.440,00

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16697 R$    1.440,00

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16633 R$    1.920,00

49296/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16457 R$      69,00

49293/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16453 R$      75,26

49295/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16452 R$      827,90

49296/2017 IND COM PRODS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16449 R$      82,80

45584/2017 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME 3686 R$    1.692,50
53314/2019 JOSE VICENTE CUCURULLI ABRIL R$      318,36
53893/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI 14684 R$    1.375,00
53893/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI 14592 R$      771,50
14759/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI 14656 R$      170,00
14759/2017 L A P ESTEFANUTO EIRELI 14663 R$      486,00

53892/2017 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
EIRELI 4873 R$    1.300,00

61579/2017 LEGIÃO MIRIM JAN/FEV R$    2.509,00

44824/2017 LICIT RIB COM ATAC E VAREJISTA LTDA 
EPP 17509 R$    4.160,00

44824/2017 LICIT RIB COM ATAC E VAREJISTA LTDA 
EPP 17512 R$    3.120,00

44824/2017 LICIT RIB COM ATAC E VAREJISTA LTDA 
EPP 17510 R$    3.120,00

21319/2018 LUAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 35107 R$    2.700,00
21319/2018 LUAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 35108 R$      345,60
21319/2018 LUAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 35106 R$      270,00
52732/2019 LUDMILLA PAULA CAMPOS FABIO ABRIL R$    1.907,67

46525/2017 MACROMED PRODS HOSPIOTALARES 
LTDA 57382 R$      220,00

10087/2018 MADEREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA 
ME 3668 R$      937,50

10087/2018 MADEREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA 
ME 3669 R$      937,50

10087/2018 MADEREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA 
ME 3670 R$    1.110,00

10087/2018 MADEREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA 
ME 3671 R$    1.110,00

64860/2017 MAGALI GARCIA SANTOS ME 2540 R$    1.100,00
50845/2019 MARCOS ROBERTO MATURANA ABRIL R$    1.111,77

41866/2017 MARINHO LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA ME 753 R$    2.010,00

41866/2017 MARINHO LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA ME 752 R$    2.010,00

41866/2017 MARINHO LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA ME 755 R$    2.010,00

52736/2019 MARIZE AP. TRINDADE DA CUNHA ABRIL R$    1.910,16
50873/2019 MARLI APARECIDA NUNES ABRIL R$    1.034,67

7092/2018 MAVARRO IND E COM PRODS QUIMICOS 
LTDA 119080 R$    4.141,20

15193/2017 MAX VERDE TRANSP E CONSTRUÇÃO 
EIRELI EPP 527 R$    5.265,00
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15193/2017 MAX VERDE TRANSP E CONSTRUÇÃO 
EIRELI EPP 553 R$    1.755,00

43177/2017 MILK VITTA E INDUSTRIA LTDA 17932 R$    3.206,40
18086/2018 MM BRASIL COM IMP E EXP LTDA 11061 R$      92,37

67026/2017 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 
LTDA 384005 R$      72,32

19589/2018 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 
LTDA 384006 R$      124,00

19589/2019 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 
LTDA 388167 R$      669,60

19589/2019 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 
LTDA 388168 R$      669,60

19589/2019 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 
LTDA 388169 R$      223,20

61584/2017 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA JAN/FEV R$      666,67

47938/2018 PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA E 
PEDREGULHO 14131 R$    1.904,00

47938/2018 PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA E 
PEDREGULHO 14182 R$    1.666,00

19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 182 R$      599,00
53313/2019 SIDNEIA F. GARCIA CAMILO ABRIL R$    1.989,75
19604/2018 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP 10225 R$      115,00
61597/2017 SORRI ABRIL/MAIO R$    11.271,60
61595/2017 SORRI ABRIL R$    10.540,25
53946/2018 SORRI BAURU 438 R$    54.000,00
53946/2018 SORRI BAURU 437 R$    203.563,67
10599/2018 SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 4170 R$      583,33
10599/2018 SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 4281 R$      583,33
16559/2019 TRANSURB 329771 R$    30.400,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1568 R$    1.213,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1569 R$    1.332,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1570 R$    1.722,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1571 R$    1.484,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1572 R$    1.917,50
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1573 R$    1.408,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1474 R$    1.755,90
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1575 R$    1.722,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1576 R$    1.170,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1577 R$    1.051,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1578 R$    2.807,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1579 R$      628,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1580 R$    1.213,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1581 R$      942,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1582 R$    1.874,80
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1583 R$    1.170,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1584 R$      823,10
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1585 R$    1.213,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1586 R$      942,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1587 R$    1.451,10
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1588 R$    1.289,50
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1590 R$    1.533,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1589 R$    1.365,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1591 R$    1.365,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1592 R$      899,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1593 R$    1.722,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1594 R$    1.408,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1595 R$    1.094,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1596 R$    2.027,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1597 R$    2.027,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1598 R$    1.722,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1599 R$    1.679,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1600 R$    1.213,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1601 R$    2.188,80
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1602 R$    1.246,80
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1603 R$    1.018,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1604 R$    1.137,10
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1505 R$    1.170,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1606 R$    1.323,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1607 R$    1.365,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1608 R$    1.798,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1609 R$    1.908,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1611 R$    1.993,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1612 R$      780,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1613 R$    1.484,60

29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1614 R$    1.408,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1615 R$    1.951,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1616 R$    2.188,80
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1617 R$    1.170,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1618 R$    1.679,70
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1619 R$    2.112,60
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1620 R$    1.637,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1621 R$      780,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1622 R$    1.603,50
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1623 R$      780,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1624 R$    3.045,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1625 R$    2.265,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1626 R$    1.332,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1627 R$    1.332,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1628 R$    1.408,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1629 R$    1.213,30
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1630 R$    1.722,40
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1631 R$    1.018,20
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1632 R$    1.256,00
29381/2018 UNION ESCOLAR IND E COM LTDA EPP 1633 R$    1.256,00
61599/2017 VILA VICENTINA ABRIL/MAIO R$    6.920,00

54299/2015 VS VIDA SAUDAVEL SOL EM REFEIÇÕES 
COLETIVAS LTDA ME 216 R$    52.256,15

44831/2017 WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI ME 930 R$      920,00
53309/2019 ZEILA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA ABRIL R$    1.671,39

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; 
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V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa os locais onde é possível fazer a destinação de massa 
verde:

ECOVERDE
Fone: 3203-5390
Horário de recebimento: De segunda a sábado das 8h às 12h e das 13h às 17h
Recebe: Galhos verdes e troncos com até 30 cm de diâmetro com no máximo 1 metro de comprimento (por 
conta do triturador)
Quantidade: até 1 m³ por veículo e 2 vezes ao dia
Não recebe: Galhos secos, raízes, resíduos de jardinagem, capinação, roçagem, madeira, entulhos, galhos 
de primaveras que devido aos espinhos, enroscam no triturador e machucam o operador e galhos verdes 
misturados a qualquer resíduo acima.
Entrada: Não é permitido caminhão, por não ter como manobrar no local. Somente veículos de passeio, 
carretinhas e utilitários.

ECOPONTOS
Fone: Marcos ou Nicola – 99113-6790
Horário de recebimento: De segunda a sábado das 8h às 12h e das 13h às 17h
Recebe: Resíduos de jardinagem, capinação e roçagem (grama, folhagem e mato sem terra)
Quantidade: até 1 m³ (acima disso, se for munícipe, poderá ser descartado no Aterro Sanitário – Mário 
99747-4320)

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 27339/2014
Interessada: Empresa Gilar Imóveis Ltda - Me
Local: Praça Valter Bonilha localizada na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 01

Processo nº 66308/2016
Interessada: Empresa Gilar Imóveis Ltda - Me
Local: Praça Alfredo Lamônica localizada entre as Ruas Albino Tambara, Edmundo Antunes Quadra 02 e 
Nicolau Assis Quadra 01, no Bairro Jardim Panorama

Processo nº 22581/2009
Interessado: Durval Tenório Cavalcanti
Local: Praça Doutor José da Silva Bastos localizada entre as Ruas Rubens arruda e Major Fraga

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 18/04/2019

ONDE SE LÊ:

PROCESSO: 36823/2019
INTERESSADO: Edson Fagnani
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 11-4, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada na lateral do imóvel, na Rua Agenor 
Meira
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

LEIA-SE:

PROCESSO: 36823/2019
INTERESSADO: Edson Fagnani
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 11-4, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada na lateral do imóvel, na Rua Agenor 
Meira
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

ONDE SE LÊ:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):
PROCESSO: 36208/2019
INTERESSADO: Cleriston Maia de Almeida
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 12-39, Vila Regis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada na lateral do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e controle de patógenos, executadas pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

LEIA-SE:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):
PROCESSO: 36208/2019
INTERESSADO: Cleriston Maia de Almeida
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 12-39, Vila Regis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e controle de patógenos, executadas pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 52806/2018
INTERESSADO: Carlos Silveira
ENDEREÇO: Rua Gerson França, nº 14-74, Vila Mesquita
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 52063/2018
INTERESSADO: Nelson de Souza Bagagi
ENDEREÇO: Rua Lucas Botter, nº 1-50, Conjunto Hab. José Regino
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 9948/2018
INTERESSADA: Alessandra Bueno da Silva
ENDEREÇO: Rua dos Eletricistas, nº 1-03, Edson Bastos Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO (Recurso): 21524/2019
INTERESSADA: Luzia Batista de Freitas
ENDEREÇO: Alameda Neptuno, nº 6-44, Parque Santa Edwiges
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Escova-de-garrafa, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 49458/2019
INTERESSADO: Condomínio Edifício Residencial Gemini
ENDEREÇO: Rua Antonio dos Reis, nº 10-09, Bairro Alto Higienópolis
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Canelinha localizada na lateral do imóvel, na Rua Antonio 
dos Reis (última árvore em relação à Rua Aviador Gomes Ribeiro) e 01 árvore da espécie Goiabeira 
localizada na lateral do imóvel, na Rua Aviador Gomes Ribeiro (1ª árvore em relação a Rua Antonio dos 
Reis)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte e 01 árvore de pequeno porte
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PROCESSO: 49242/2019
INTERESSADA: Maria Aparecida de Sales Ferracini
ENDEREÇO: Rua Benedito Ribeiro dos Santos, nº 15-50, Núcleo Presidente Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 48218/2019
INTERESSADA: Salete Toniati Henrique
ENDEREÇO: Rua dos Comerciários, nº 5-22, Núcleo Habitacional Edson Bastos Gasparini
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza, executada pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 48522/2019
INTERESSADA: Shirley Silva Torres da Silva
ENDEREÇO: Rua Antonio Galves, nº 1-98, Núcleo Habitacional Vanuire
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore da espécie Oiti,localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 39591/2019
INTERESSADO: Hilton Yassuo Teresawa
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 39-58, Parque Paulistano
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada à esquerda do imóvel (próxima 
à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 23914/2019 – Auto de Infração Ambiental nº 016-B
Interessada: Maristela Santana Amorim

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO Nº 
5.660/19 – MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: AGS TREINAMENTOS EIRELI - 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, LOCALIZADO 
NA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, QUADRA 27, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, 
que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos 
próprios conforme o disposto no Art. 3º da Lei 5.385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais 
placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, de acordo 
com o art. 7º, descrito abaixo: Lei 5.385 de 02/08/2.006, alterada pela Lei 5.859, de 28/12/2.009.Art. 7º 
- O adotante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a afixar, na área adotada, uma 
ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, nas 
seguintes proporções. I - área com superfície inferior ou igual a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser 
colocadas até 2 (duas) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros ou até 4 (quatro) placas com dimensão 
de 0,50x0,35 metros; II - área com superfície superior a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser colocadas 
até 12 (doze) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros, na proporção de uma placa para cada 2.500,00 
metros quadrados, ou até 20 (vinte) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros, na proporção de uma placa 
para cada 1.500,00 metros quadrados; III - área onde predomine a dimensão comprimento, nos casos dos 
canteiros centrais de ruas e avenidas, poderá ser colocada 1 (uma) placa com dimensão de 0,50x0,35 metros 
para cada 200,00 metros de extensão. Deverá ser apresentado projeto paisagístico para análise e aprovação 
pela SEMMA antes de qualquer intervenção no canteiro, exceto limpeza e capinação, que deverá obedecer 
ao prazo máximo de execução de 45 dias. – PRAZO: 01 ano - ASSINATURA: 22/02/19.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 143/2019
Conforme solicitação feita no processo 8889/2019, informamos a Srª Adriana Sbraggia Mazzo, o 
indeferimento do recurso interposto por Vossa Senhoria, onde foi solicitado o cancelamento do Auto de 
Infração nº 24/18.

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: 
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 
- 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.

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 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 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 DO EMPREENDIMENTO – BELA SUÍÇA, localizado na Rua dos 
Cajazeiros, s/n, Jardim Alvorada.  
A Audiência ocorrerá no dia 08 de maio de 2019, das 18:00 h às 20:30 h, no Parque Bela Espanha, 
sito Rua Olavo Moura 10-20, Jardim Alvorada, 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 50.326/2018, Avenida Nuno de Assis, 14-60 no horário das 08:00 
às 12:00 e no site https://mrvengenhariasa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_carpanezi_mrv_com_br/
Ej7rXnSvtjdJjTqp8ap6LG0BRFzTKg-Kte947QjLIhzqQw?e=9cfBe1 até o dia 18/05/2019.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
PORTARIA SMS Nº 58/2019

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, 
em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1. A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados para realizar 
plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

MAT NOME CARGO
28610 ADRIANA DO VALE RAMOS AS/AUXILIAR DE ENFERMAGEM
32948 KARINA YARA MELLO MATTOS TS/TECNICO DE ENFERMAGEM
34382 CYNTIA BRAGA DE OLIVEIRA TS/TECNICO DE ENFERMAGEM
34644 ROSIMARI DOS REIS ROCHA MACRI TS/TECNICO DE ENFERMAGEM
34646 JOANA DARC NORONHA PEREZ TS/TECNICO DE ENFERMAGEM
34654 ANTONIO FERRAS SANTOS TS/TECNICO DE ENFERMAGEM

2. Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 e 35 da 
lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na prestação 
de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretário ou 
Diretor de Departamento da Área. 
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 09 de abril de 2019
DR. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

PUBLICAÇÃO DE: 16.04.2019 a 22.04.2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
10106/2019 49 COMERCIO DE OCULOS LTDA
53867/2018 MERCIA HELENA ARANTES DE SOUZA - EIRELI
4700/2019 FLAVIO SORRILHA
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4713/2019 FLAVIO SORRILHA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

60247/2019 STARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS - 
EIRELI. 002704/F-1

60251/2019 STARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS - 
EIRELI. 002703/F-1

60253/2019 STARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS - 
EIRELI. 002702/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
83625/2018 FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A. 1452/E-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

28067/2019 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 21577/E-1

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 21604/2006

INTERESSADO MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP
REQUERENTE STEPHANIE MARQUES STRANDMAN HOKAMA

CPF 389.677.788-21
CRF/SP 48871

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
4700/2019 FLAVIO SORRILHA 21566/E-1
4713/2019 FLAVIO SORRILHA 21605/E-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 
INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 18/04/2019 a 22/04/2019

INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO
PROCESSO INTERESSADO
66222/2018 MONDELEZ BRASIL LTDA
47952/2017 FELIPE MONTEIRO KOBAYASHI

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
44472/2019 THAMIRES CRISTINA RODRIGUES ME 30 001116/F-1

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

47360/2019 PEDACINHO DO CEU CENTRO DE RECREAÇÃO 
INFANTIL LTDA ME 90 001117/F-10

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
15026/2019 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VL CAMARGO EIRELLI 2099/E-1

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 30924/2014

RAZÃO SOCIAL PAULO CÉSAR FRANCISCHONE
CPF 038.820.968-29

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA ANTONIO ALVES, N° 15-47
CEVS 350600301-863-002135-1-9

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 35852/2016

RAZÃO SOCIAL MVBE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 21.514.848/0001-09

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA JOSE FERNANDES, N° 13-25
CEVS 350600301-863-003446-1-3

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 66222/2018

RAZÃO SOCIAL MONDELEZ BRASIL LTDA
CPF 33.033.028/0042-52

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, N° 8-99
CEVS 350600301-863-001605-0-4

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 66222/2018

RAZÃO SOCIAL MONDELEZ BRASIL LTDA
CPF 33.033.028/0042-52

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, N° 8-99
CEVS 350600301-109-000088-1-8

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 66222/2018

RAZÃO SOCIAL MONDELEZ BRASIL LTDA
CPF 33.033.028/0042-52

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, N° 8-99
CEVS 350600301-863-001630-0-7

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 66222/2018

RAZÃO SOCIAL MONDELEZ BRASIL LTDA
CPF 33.033.028/0042-52

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, N° 8-99
CEVS 350600301-863-001883-0-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
77082/18 MARIO APARECIDO DADAMOS
67717/18 JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
69046/18 MARCOS RODRIGUES FERRAZ FILHO
67631/18 TAGIANE MARIA BOTTURA
63318/18 ADRIANO APARECIDO LEÃO
70255/18 SOFIA ARAUJO MACHLINE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61015/19 WASHINGTON RICARDO DE OLIVEIRA 003012/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26354/19 CICERO DA SILVA VALDEVINO 22576/E-1
30447/19 ALEXANDRE BENEDITO DE CAMARGO 22579/E-1
28494/19 CHRISTIAN CAJOLA 15627/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46608/18 CLEBER PICIRILI 1669/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
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RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

RECURSO NÃO APRECIADO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
77082/18 MARIO APARECIDO DADAMOS - 000090/F-1
70255/18 SOFIA ARAUJO MACHLINE - 22650/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
50716/18 ADEMAR MARQUES LONTRA 2349/E-1

RECURSO DEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
67717/18 JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 2246/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
67631/18 TAGIANE MARIA BOTTURA 22615/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

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

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

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º, incisos I, II e parágrafo único da Lei Municipal nº 7.104 de 14 de agosto de 2018, 
notificamos os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos 
com construções inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou 
abandonada(QR), calçadas/passeio público defronte terreno particular (CP) para procederem à capinação 
e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as devidas providências no prazo 
legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 25/02/17
ONDE SE LÊ:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL- SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
60865/2019 RAFAEL MARTINS VENTURA 04003/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41813/2019 CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA 22812/E-1
23829/2019 JOÃO ALVES FELIPE 22801/E-1
38022/2019 LEANDRO OTAVIO FERREIRA GARCIA 22823/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57555/2019 EDUARDO ROBERTO ROSALEM 05226/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
29420/2019 DEVANILDA DE BRITO 05235/F-1

EXTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.146/17 - PROCESSO Nº 8.038/17 - 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL 
DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula 
Terceira, do convênio para prorrogar o prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, passando a ter a 
seguinte redação: “3.1. O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura.” - ASSINATURA: 12/04/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 9.291/19 - PROCESSO Nº 51.632/18 (E-Proc nº 42.737/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP – OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente 
anexada ao Processo Administrativo nº 51.632/18, a fornecer ao CONTRATANTE 50 (CINQUENTA) 
ESTETOSCÓPIOS ADULTOS PREMIUM, 10 (DEZ) ESTETOSCÓPIOS INFANTIS MD E 09 (NOVE) 
NEGASTOCÓPIOS SPR, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 574/18, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 7.022,54 – PROPONENTES: 18 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 441/18 - 
ASSINATURA: 28/03/19.

CONTRATO Nº 9.293/19 - PROCESSO Nº 44.174/18 – E-proc. n° 30.458/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
– OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 44.174/18, a fornecer ao CONTRATANTE 01 (UM) ARQUIVO DE CHAPAS COM 04 
(QUATRO) GAVETAS TSW/OF, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 323/18, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 602,13 – PROPONENTES: 12 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 259/18 - 
ASSINATURA: 28/03/19.

CONTRATO Nº 9.300/19 - PROCESSO Nº 49.367/17 – E-proc. n° 9.811/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SIMONI VANTINI SANTANA - EPP – OBJETO: A 
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 49.367/17, a prestar ao CONTRATANTE serviço de instalação de 90 (noventa) metros lineares de cortina 
divisória e 90 (noventa) metros lineares de trilho em alumínio para leito hospitalar, com fornecimento de 
todo material necessário, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 153/18. - PRAZO: 06 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 16.200,00 – PROPONENTES: 04 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
SMS Nº 119/18 - ASSINATURA: 01/04/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 9.303/19 - PROCESSO Nº 34.380/18 (E-Proc. Nº 11.036/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FANEM LTDA – OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 34.380/18, a fornecer 
ao CONTRATANTE 10 (DEZ) ASPIRADORES CIRÚRGICOS FANEM / COLIBRI DPM 40, melhor 
descritos no Anexo I do Edital SMS 205/18, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 47.800,00 – PROPONENTES: 
03 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 314/18 - ASSINATURA: 01/04/19, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO Nº 004/2019
A Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru, em virtude de erro de redação ocorrido 
na edição da Resolução nº 002/2019, edita a presente resolução dando nova redação à Resolução nº 
002/2019:
1. Em virtude da interposição tempestiva de dois recursos contestando a resolução nº 001/2019 que versam 
especificamente quanto à Anulação da Eleição do Setor 4. A COMISSÃO ELEITORAL DECIDE: 
ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL à Resolução nº 001/2019, somente no seu dispositivo 
que versa sobre a ANULAÇÃO da Eleição do Setor 4, publicada no DOM Ed. 3.103, até julgamento 
final dos recursos.
2. Quanto à parte da Resolução nº 001/2019 que trata da HOMOLOGAÇÃO DA ELEIÇÃO dos 
demais setores de Planejamento, e as indicações das Entidades de Classe, Sindicatos, Organização 
Não Governamental e Instituições de Ensino Superior, por se tratar de ato jurídico perfeito, apto a 
produzir efeitos legais, Ratificamos que tal dispositivo continua válido. 
3. Quanto à necessidade das Instituições de Ensino Superior indicarem seus suplentes, Ratificamos o prazo 
estipulado na Resolução nº 001/2019.

Bauru, 18 de abril de 2.019
Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru

COMITÊ MUNICIPAL DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL
REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

Art. 1.º A Secretaria Municipal de Saúde institui o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil 
e Fetal (CMMMIF), de acordo com as prerrogativas conferidas pelos artigos de seu Regimento Interno. 
Art. 2.º O CMMMIF é um comitê interinstitucional, multiprofissional, de caráter técnico, consultivo e 
educativo, com o objetivo de identificar e analisar as mortes de gestantes, parturientes, puérperas; crianças 
menores de um ano e óbitos fetais (com idade gestacional superior a 20 semanas ou com peso maior ou 
igual a 500 gramas ou estatura maior ou igual a 25cm), além das causas e fatores que contribuíram e/ou 
determinaram o óbito.

Art. 3.º É considerado óbito fetal morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração 
completa do corpo da mãe. Indica o óbito o fato de, depois da separação, o feto não respirar nem dar 
nenhum outro sinal de vida como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos 
efetivos dos músculos de contração voluntária1. 
Art.4.º É considerado óbito infantil, a morte de crianças menores de 1 ano, e apresenta dois componentes 
principais: a mortalidade neonatal (período de tempo do nascimento até a 27º dia de vida, que pode ser 
dividido em neonatal precoce – do nascimento até o 7º dia, e neonatal tardio - do 8º ao 27º dia de vida), e 
pós neonatal (28º ao 364º dia de vida)1: 
Art.5.º É considerado óbito materno a morte de mulher, ocorrida durante a gestação ou até um ano após o 
seu término, devido a causas relacionadas com o seu desenvolvimento ou agravada no seu curso, inclusive 
por medidas adotadas durante a gravidez, independentemente de sua duração ou da localização, excluídas 
as acidentais ou incidentais2.

TÍTULO II DAS FINALIDADES 

Art. 6.º São finalidades do CMMMIF: 
I - reunir dados levantados a nível local, promovendo avaliações contínuas das mudanças nos índices de 
mortalidade materna, infantil e fetal e dos fatores que as provocam; 
II -  realizar reuniões para devolutiva das análises dos casos aos serviços envolvidos periodicamente;
III - elaborar relatório analítico mensalmente, para devolutiva aos diretores dos serviços envolvidos e ao 
Secretário Municipal de Saúde; bem como um relatório anual para fechamento de todos os casos analisados 
no período; 
IV – realizar monitoramento permanente da situação da mortalidade materna, infantil e fetal no município 
de Bauru, bem como investigação nas unidades de saúde e outras instituições pertinentes;
V- oferecer subsídios para o aperfeiçoamento das políticas municipais para redução da mortalidade materna, 
infantil e fetal;
VI - estimular as autoridades competentes a atuar sobre o problema, tomando as devidas providências; 
VII – Comissão Executiva: analisar todos os óbitos fetais, infantis e maternos;
VIII – Comitê (Comissão Executiva + Convidados): analisar todos os óbitos neonatais de crianças com 
mais de 2kgs, sem malformações e de morte potencialmente evitáveis; todos os óbitos infantis e todos os 
óbitos maternos.

TÍTULO III DA COMPOSIÇÃO
 Art. 7.º Serão membros natos (relação de instituições governamentais participantes). 
Membros da Comissão Executiva – Secretaria Municipal de Saúde
Natália de Fátima Paes - Presidente
Cristiane Rosevelte e Silva – secretária-executiva
Ana Carolina Viranda Pereira Lopes
Simone Felipe Cardoso dos Santos
Rita de Cássia Altino
Patrícia Aparecida Oliveira
Claudete Aparecida Baio
Liliane Caglierani Casanova
Michele Cristina Vermelho
Sergio Henrique Antonio 
Carolina Bianchini Trentin
Daniele Cristina Santarém Sales
Isabela de Goes Gagliardi
Simone Aparecida Bianconcini Vancin de Aguiar

Art. 8.º Serão membros convidados. 
Parágrafo único: Os membros convidados terão direito à voz, porém não a voto. 
- Um representante do Conselho Municipal de Saúde;
- Um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Um representante do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres;
- Um representante da Maternidade Santa Isabel;
- Um representante do Hospital Estadual de Bauru;
- Um representante do Hospital de Base de Bauru;
- Um representante do Hospital Unimed de Bauru;
- Um representante do Hospital e Maternidade Maria José;
- Um representante do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais;
- Um representante do Hospital Beneficência Portuguesa.

Art. 9.º A presidência do Comitê será preenchida por um membro da Vigilância Epidemiológica, com 
mandato de 04 anos, renovado automaticamente. Na ausência do presidente, será designado substituto o 
secretário-executivo.

TÍTULO IV DO FUNCIONAMENTO 
Art. 10.º O CMMMIF receberá apoio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, através do 
departamento competente. 
Art.11.º O CMMMIF reunir-se-á ordinariamente duas vezes por mês, sendo estas exclusivas da 
Comissão Executiva e a cada bimestre, uma será destinada à participação dos Membros Convidados; e 
extraordinariamente, quantas vezes for necessário, por convocação de seu Presidente. 
Art. 12.º As decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

TÍTULO V DA COMPETÊNCIA 
Art. 13.º Ao presidente compete: 
I- instalar a Comissão e presidir suas reuniões;
II - indicar o secretário-executivo;
III - representar o Comitê em suas relações internas e externas;
IV - participar nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de desempate;
VI - indicar membros pertencentes ou não ao Comitê para realização de estudos, levantamentos e emissão 
de pareceres necessários à consecução da finalidade da Comissão; 

Art. 14.º Ao secretário-executivo compete: 
I - manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam ser reexaminados 
nas reuniões do Comitê;
II - lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê;
III - elaborar relatório mensal das atividades do Comitê;
IV - providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões ordinárias e extraordinárias, 
que deverá conter a pauta das reuniões;
V - providenciar o cálculo da taxa da mortalidade neonatal, pós-neonatal e infantil mensalmente; 
VI -  realizar outras funções determinadas pelo presidente, relacionadas ao serviço. 

 Art. 15.º Aos membros do Comitê compete: 
I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo Presidente;
II - comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;
III - requerer votação de matéria em regime de urgência;
IV - executar tarefas que lhes forem atribuídas pelo Presidente;
V - apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Comitê.

TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 16.º Os casos omissos deste Regimento serão discutidos e resolvidos pelo Comitê; 
Art. 17.º Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação;
Art. 18.º Todos os membros do CMMMIF deverão ter assinado o Termo de Confidencialidade e Sigilo;
Art. 19.º Das faltas: na impossibilidade de comparecimento, os membros da Comissão Executiva deverão 
justificar com antecedência (24 horas) sua ausência ao Presidente. Os Membros Convidados deverão 
justificar as ausências com antecedência (24 horas) ao Presidente, sendo permitida a justificativa de até 
30% do quantitativo de reuniões do ano. 

REFERÊNCIAS
1-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual 
de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal– 2. ed. – Brasília 
: 2009
2-Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1119 de 05 de junho de 2008. Regulamenta a Vigilância de Óbitos 
Maternos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – 

FUNDEB (GESTÃO 2019 - 2021)
Dia 26/04/2019 sexta-feira, às 14 horas no NAPEM, Avenida Duque de Caxias 16-55

Considerando o DECRETO Nº 14.227, de 02 de abril de 2.019 que Nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021;
Considerando o Decreto 14.243 de 17 de abril de 2019 que Designa a Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021;

CONVOCAMOS os membros Titulares e/ou Suplentes (GESTÃO 2019-2021), para Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 26 de abril de 2019, às 14 horas no Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da 
Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias nº 16-55.

Pauta: 
1. Orientações da Presidente aos Conselheiros novos, com base em material de capacitação do TCE; 
2. Reforço sobre as inscrições da capacitação do Tribunal de Contas aos Conselheiros, que ocorrerá 

no dia 07 de maio das 9 às 12 horas, na ITE;
3. Ciência aos Conselheiros das Respostas de Ofícios e Processos que entraram no mês de abril de 

2019;
4. Vistas no documento de Encerramento do Ano Escolar, Censo escolar de 2018;
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5. Emissão do parecer da prestação de Contas do FUNDEB e PNATE, referente ao Primeiro Trimestre 
de 2019;

6. Informes Gerais

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 - PROCESSO Nº 48.200/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: WILLIAM MARTINS AURAFI - ME – Interessada: 
Secretarias Municipais de Saúde; de Obras; de Meio Ambiente; de Esportes e Lazer; de Cultura; de 
Administrações Regionais e de Agricultura, assim como a Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru - Emdurb, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo nº 48.200/18, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo.
LOTE 02 – TINTAS E FUNDO PREPARADOR – COTA RESERVADA

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 714 GL

ESMALTE ALTO BRILHO: tinta esmalte 
sintético alto brilho, conforme abnt nbr 
15494:2010 tipo premium, embalagem 

litografada, validade de 24 meses da data 
da produção e 18 meses mínimos da data da 
entrega. emb. 3,6 l. CORES: amarelo, azul 

del rey, azul frança, branco, branco gelo, cinza 
escuro, cinza médio, colorado, conhaque, 

laranja, marrom, platina, preto, tabaco, verde 
colonial, verde folha, vermelho e vermelho 

goya.

Cobre 
Mais 

Premium
54,00

02 276 GL

FUNDO LARANJA TIPO ZARCÃO: 
fundo laranja fosco sintético, conforme abnt 

nbr 11702:2010 tipo 4.1.1.2, embalagem 
litografada, validade de 24 meses da data 

da produção e 18 meses mínimos da data da 
entrega. embalagem 3,6 l. CORES: laranja

Cobre 
Mais 

Premium
54,05

03 610 LT

TINTA ACRÍLICA ACETINADA 
PREMIUM: tinta acrílica acetinada, 

conforme abnt nbr 11702:2010 tipo 4.5.4 tipo 
premium, cobertura úmida mínima de 90 % 
(rc90% conforme norma abnt nbr 14943) e 

cobertura seca mínima de 5 metros quadrados 
por litro (conforme abnt nbr 14942), 

embalagem litografada, validade de 24 meses 
da data da produção e 18 meses mínimos da 
data da entrega. embalagem 18 l – CORES: 

areia, branco, branco gelo, marfim, palha, 
perola. ciacollor

Maxi Cor 
Premium 120,50

04 603 LT

TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD: 
tinta acrílica fosca, conforme abnt nbr 
15079:2011 tipo standard, embalagem 

litografada, validade de 24 meses da data 
da produção e 18 meses mínimos da data da 
entrega. embalagem 18 l - CORES: areia, 
branco, branco gelo, marfim, palha, perola, 

cromo, verde kiwi, camurça, cerâmica, 
concreto, azul profundo, flamingo.

Praiasol 
Standard 104,50

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2018 – ASSINATURA: 
25/03/2019 – VALIDADE: 24/03/2020.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 116/19 – Processo nº 80.053/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 092/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO 
MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO SENDO CLIPS, COLAS, COLCHETES, CORRETIVOS, ESCALÍMETRO, 
ESQUADROS, ESTILETES, ETIQUETAS, FORMULÁRIO CONTÍNUO E SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – Interessado: Secretarias 
Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros, DAE, FUNPREV E EMDURB. Data 
do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 10/05/19. Abertura da Sessão: 09h do dia 10/05/19. 
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 820900801002019OC00125 onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 22/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 134/2019 – Processo nº 7.193/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2019 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA “DATA 
CENTER”, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE 
TÉCNICO, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO IX DO EDITAL. Interessadas: Diversas 
Secretarias Municipais e Gabinete. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 10/05/19. 
Abertura da Sessão: 9h do dia 10/05/19. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – 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 

820900801002019OC00126 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 22/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 119/ 2019 – Processo nº 40.934/ 2018 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 123/ 2019 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA 
EXECUTAR OFICINAS DE MARCHETARIA, SENDO: 06 (SEIS) TÁBUAS DE CEDRINHO; 
08 (OITO) LÂMINAS DE MADEIRA E 06 (SEIS) CHAPAS DE MDF; CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS II  E VI DO EDITAL. Interessado: Gabinete do Prefeito. Data 
do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 08/05/19. Abertura da Sessão: 9h 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. 17.014-500 – 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 820900801002019OC00113 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 22/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 159/2019 – Processo nº 54.833/2018 Ap. 
nº 59.178/2018 e 71.892/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 158/2019 – do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE (AGRUPAMENTO DE ITENS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 01FOGÃO A GÁS CONVENCIONAL DE 04 BOCAS, 01 REFRIGERADOR FROST FREE 
E 01 FORNO MICROONDAS, MELHOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: 
Secretaria do Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até às 9h00 do dia 09/05/2019. 
Abertura da Sessão: 09/05/2019 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) 3235-1062 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 820900801002019OC00128, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 22/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 102/19 - Processo n.º 46.999/18 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 108/19 – Tipo: 
Menor Preço Por Lote – Participação Exclusiva ME/EPP - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 80(OITENTA) BALANCEADORES 
DE REDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 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 17/04/19 pela pregoeira e Homologado em 
17/04/19 pela Secretária Municipal da Educação, à licitante DPI COM. DE ELETRO ELETRONICOS 
LTDA ME, da seguinte forma: 
Lote 01 - 269564-2 – Aquisição de Equipamentos de Rede Local.

It Est.Anual Unid. Especificação Mínima R$ 
UNIT.

R$ 
TOTAL MARCA

01 80 UN
Balanceador de rede, conforme especificação 

mínima constante no Anexo I do edital nº 
102/19.

R$ 
190,00

R$ 
15.200,00

TP-LINK /
TL-R470T

Bauru, 22/04/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e Licitações–SME

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 70/19 – Processo n.º 63.033/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 79/19 - Tipo: 
Menor Preço Total do Lote pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 1.200 KG (MIL E DUZENTOS QUILOS) DE SANITIZANTE PARA USO 
EM HORTIFRUTÍCOLAS, 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 16/04/2019 pelo 
pregoeira e Homologado em 16/04/2019 pela Secretária Municipal da Educação, à licitante INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, da seguinte forma: 
LOTE 1 – SANITIZANTE - EXCLUSIVO ME/EPP

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

VL. 
TOTAL

1 1.200 KG

Sanitizante para uso em hortifrutícolas, à base de 
cloro orgânico, em pó homogêneo, solúvel em água e de 
cor branca. Embalagem primária: pote plástico pesando 

1kg. O rótulo deve estar de acordo com a legislação 
vigente, constando as informações de modo de usar 
e as precauções, data de fabricação, validade e lote, 

composição do produto e número de registro no Ministério 
da Saúde.

TAMANI R$ 
12,80

R$ 
15.360,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.360,00 (QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R$ 15.360,00 (QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
Bauru, 22/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 123/19 - Processo n.º 10.652/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 125/19 – Tipo: Menor Preço 
Por Lote – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 800 (OITOCENTAS) 
LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES E 
2.000(DUAS MIL) LATAS DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A 
PARTIR DE 6 MESES, MELHOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA 
PROPOSTA ELETRONICA: ATÉ O DIA 07/05/2019, ÀS 09h. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
DIA 07/05/19, ÀS 09h. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. 
Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O 
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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: 820900801002019OC00124, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico. Bauru, 22/04/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e 
Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital n.º 523/2018 - Processo n.º 65.842/2018 – Modalidade: Concorrência Pública nº 20/2018 - 
Regime de Empreitada Por Preço Global – Tipo: Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF SANTA 
MARIA SITUADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, N.º 19-97 – VILA CARDIA - CEP 17013-
221 – CENTRO – BAURU/SP, CONFORME MEMORIAL TÉCNICO, PROJETOS E PLANILHAS 
ANEXOS, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 
necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Planejamento. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Para ser admitido 
à presente Concorrência Pública, na condição de Licitante, deverá o interessado entregar na Div. de 
Compras e Licitações, na sala de licitações, localizada na Rua Raposo Tavares, 8-48 - Vl. Santo Antonio 
– CEP. 17013-031- Bauru/SP, até as 09h do dia 03/06/2019, os envelopes a que se refere o item 8.1 do 
Edital. Mesmo local e horário da sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de 
habilitação. O Edital de licitação poderá ser adquirido no site da Prefeitura (www.bauru.sp.gov.br), até o dia 
02/06/2019. Bauru, 22/04/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e Licitações 
– SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 82.460/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 66/2019 – LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço do Lote – Objeto: aquisição de 
diversos instrumentais para o castramóvel do município. Aberto no dia: 29/03/2019 às 8h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 17/04/2019 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
de Saúde de Bauru em 17/04/2019, às empresas abaixo:
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – EIRELI EPP
LOTE 2 - Item 02 – Unidade de laringoscópio veterinário com 03 lâminas: Deve possuir corpo metálico 
com capacidade para duas pilhas médias, lâminas e Lâmpada de alta performance, ao valor unitário de: 
R$ 490,00, marca: MD / Medical Devices (PVT); totalizando: R$ 490,00; 
LOTE 3 - Item 03 – Unidade de aparelho de Anestesia Veterinario; Portatil, Com Maleta Em Aluminio, 
15 x 45 x 33 Cm(a x l x P); Peso 6kg; Fluxometro para Oxigenio de 7 Litros; Vaporizador Universal; ao 
valor unitário de: R$ 5.688,00, marca/modelo: Brasmed / Vetcase;  Totalizando: R$ 5.688,00; Sendo o 
total da empresa R$ 6.178,00.
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
LOTE 06
Item 09 – Unidade de Cabo de Bisturi; Em Aco Inox; Com Diametro de Numero 4 Standard (laminas 20, 21, 
22, 23, 24); Com 16 Cm; ao valor unitário de: R$ 8,85, marca/modelo: Cassiflex; Totalizando: R$ 177,00; 
Item 10 – Unidade de Pinca Kelly; Em Aco Inox Aisi 400; Com Forma Reta; Com Comprimento de 16 
Cm, ao valor unitário de: R$ 27,50, marca/modelo: Stark; Totalizando: R$ 1.650,00; Item 11 – Unidade 
de Pinca Kelly; Em Aco Inox Aisi 400; Com Forma Curva; Com Comprimento de 16cm, ao valor unitário 
de: R$ 30,00, marca/modelo: Stark;  Totalizando: R$ 1.800,00; Item 12 – Unidade de Pinca Halstead 
Mosquito; Em Aco Inox; Com Forma Curva; Com Comprimento de 12,5cm, ao valor unitário de: R$ 24,50, 
marca/modelo: BSZ; Totalizando: R$ 1.225,00; Item 13 – Unidade de Pinca Allis; Em Aco Inox; Com 
Comprimento de 155mm, ao valor unitário de: R$ 44,80, marca/modelo: BSZ; Totalizando: R$ 1.792,00; 
Item 14 – Unidade de Porta-agulha Mayo-hegar; Em Aco Inox; Com Forma Reta; Com o Comprimento de 
17 Cm; Acabamento Em Cabo Dourado; Com Widea Em Niquel; ao valor unitário de: R$ 218,80, marca/
modelo: ABC; Totalizando: R$ 4.376,00;  Item 15 – Unidade de Pinca Anatomica; Em Aco Inox; Com 
Dente de Rato, Delicada; Com Comprimento de 16 Cm; ao valor unitário de: R$ 19,60, marca/modelo: 
ABC; Totalizando: R$ 392,00;  Item 16 – Unidade de Pinca de Disseccao; Em Aco Inoxidavel; Anatomica; 
Com Ponta Reta, Grossa e Serilhada; Com Diametro Da Ponta de 2,5 Mm; Comprimento de 16 Cm; ao 
valor unitário de: R$ 16,10, marca/modelo: ABC; Totalizando: R$ 322,00; Item 17 – Unidade de Tesoura 
Cirurgica Romba-fina; Em Aco Inox; Com Forma Curva; Com Comprimento de 17cm; ao valor unitário de: 
R$ 36,40, marca/modelo: STARCK; Totalizando: R$ 728,00; Item 18 – Pares de Afastadores Farabeuf; 
Em Aco Inox, Duplo, Com Comprimento de 15cm; ao valor unitário de: R$ 45,50, marca/modelo: BSZ; 
Totalizando: R$ 455,00;  Item 19 – Unidade de Pinca Backaus; Em Aco Inox Aisi 400; Com Comprimento 
de 14 Cm; ao valor unitário de: R$ 32,50, marca/modelo: BSZ; Totalizando: R$ 325,00;  Item 20 – 
Unidade de Caixa de inox, perfurada, autoclavável, 26x12x06 cm; ao valor unitário de: R$ 103,70, marca/
modelo: FAMI; Totalizando: R$ 1.037,00;  Item 21 – Unidade de Caixa de inox, perfurada, autoclavável, 
20x10x05 cm; ao valor unitário de: R$ 68,70, marca/modelo: FAMI; Totalizando: R$ 687,00;  Item 
22 – Unidade de Pinça Anatômica dissecação p/ uso geral no tamanho 30 cm, fabricada em aço inox 
cirúrgico; ao valor unitário de: R$ 53,40, marca/modelo: ABC; Totalizando: R$ 534,00; Sendo o total da 
empresa R$ 15.500,00.
LOTES FRACASSADOS: 01, 04, 05.
LOTE DESERTO: 07
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 22/04/2019 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 75.115/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 121/2019 – Sistema de Registro de Preço 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
anual estimada de medicamentos para uso veterinário. Aberto no dia 10/04/2019 às 9 h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 18/04/2019, devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
de Saúde em 18/04/2019, conforme segue abaixo:
CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Item 03 - Coleira; Antiparasitaria; Deltametrina 1,000 G; Plastico 65 Cm, à R$ 50,00 unitário, Marca: 
MSD/Scalibor;
PROLIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item 01 - VINCRISTINA, SULFATO 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; 
FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA DE 1ML; VIA 
DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, à R$ 34,00 unitário, Marca: Zodiac/Tecnocris;
Item 02 - ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO À BASE DE ISOFLURANO 100 G, FRASCO COM 100 
ML, à R$ 142,00 unitário, Marca: Cristália/Isoforine;
Divisão de Compras e Licitações, 22/04/2019 – 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: 75.115/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 121/2019 – Sistema de Registro de 
Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de 
medicamentos para uso veterinário. Fica convocada, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar 
da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
PROLIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Divisão de Compras e Licitações, 22/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 
18/04/2019.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 16.812/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 43/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Objeto: contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de elevadores, 
para prevenir a ocorrência de quebras, defeitos e/ou falhas de funcionamento, mantendo-os de acordo com 
as normas específicas e manuais dos fabricantes (OTIS, Atlas Schindler), também as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou na falta delas as Normas Internacionais, incluindo troca de 
peças que se fizerem necessárias ao bom funcionamento do equipamento. 
Onde se lê:
“...devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 17/01/2019...”.
Leia-se:
“...devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 17/04/2019...”.
Bauru, 22/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 14.698/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 67/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
aquisição estimada anual de diversos materiais hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento 
dos serviços de atenção básica, atendimento especializado e de urgência e emergência. Aberto no dia: 
29/03/2019 às 8h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 18/04/2019, devidamente Homologado 
pelo Sr. Prefeito Municipal em 18/04/2019 e pelo Secretário Municipal de Saúde em 18/04/2019, 
conforme segue abaixo:
BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LOTE 14
Item 36 – Frasco de 300 ml para alimentação enteral, graduado com lacre e alça para fixação ao suporte; 
Valor Unitário: R$ 0,52, Marca: BIOBASE – Caixa com 90 unidades;
Item 37 – Unidade de Equipo para nutrição enteral macro gotas flexível, com controle de fluxo e dosagem 
de soluções enterais; Valor Unitário: R$ 0,8474, Marca: SHANDONG/BIOBASE – Caixa com 400 
unidades;
CIRÚRGICA ONIX – EIRELI
LOTE 03
Item 04 - Gorro Cirúrgico descartável, confeccionado com material de fibra sintética ou não tecido, 
hipoalérgico, formato anatômico; Valor Unitário: R$ 0,13, Marca: MED GAUZE – Pacote com 100 
unidades;
Item 05 – Unidade de touca tipo turbante descartável, com elástico. Confeccionada a base de fibras de 
polipropileno (não tecido), com filtro (2 camadas), hipoalergênica; Valor Unitário: R$ 0,0712, Marca: 
DESCARPACK – Pacote com 100 unidades;
LOTE 09
Item 20 – Unidade de coletor para material perfurocortante contaminado, confeccionado em caixa 
impermeável de papelão rígido, capacidade 07 litros, com alça para transporte, com sistema de abertura 
e fechamento prático e seguro ao manuseio; Valor Unitário: R$ 2,1933, Marca: DESCARBOX – Caixa 
com 10 unidades;
Item 21 – Unidade de coletor para material perfurocortante contaminado, confeccionado em papelão 
rígido, capacidade 13 litros, com alça para transporte, com sistema de abertura e fechamento prático e 
seguro ao manuseio; Valor Unitário: R$ 2,95, Marca: DESCARBOX – Caixa com 10 unidades;
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
LOTE 10
Item 22 – Conjunto macronebulizador para oxigênio 500 ml, frasco de policarbonato com tampa, hastes e 
conexões fabricadas em nylon com fibras. Composto por traquéia corrugada com interno liso, comprimento 
de 1.20m em PVC atóxica e mácara facial adulto em PVC; Valor Unitário: R$ 84,78, Marca: JG MORIYA;
Item 23 – Conjunto p/ inalação adulto ar comprimido (rosca amarela); Valor Unitário: R$ 5,60, Marca: 
DARU;
Item 24 – Conjunto microprocessador adulto composto por mascara no formato anatômico, recipiente para 
medição, tampa com adaptador para mascara, com extensão de oxigênio para adaptação no fluxômetro 
de oxigênio e outra em bico simples material plástico, flexível resistente a odores e alterações quando em 
contato com medicamentos ou solução desinfetante - rosca verde; Valor Unitário: R$ 5,60, Marca: DARU;
Item 25 – Conjunto microprocessador infantil composto por mascara no formato anatômico, recipiente 
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para medição, tampa com adaptador para mascara, com extensão de ar comprimido para adaptação 
no fluxômetro de ar comprimido e outra em bico simples material plástico, flexível resistente a odores e 
alterações quando em contato com medicamentos ou solução desinfetante - rosca amarela; Valor Unitário: 
R$ 5,60, Marca: DARU;
Item 26 – Conjunto microprocessador infantil composto por mascara no formato anatômico, recipiente 
para medição, tampa com adaptador para mascara, com extensão de oxigênio para adaptação no 
fluxômetro de oxigênio e outra em bico simples material plástico, flexível resistente a odores e alterações 
quando em contato com medicamentos ou solução desinfetante - rosca verde; Valor Unitário: R$ 5,60, 
Marca: DARU;
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
LOTE 07
Item 17 – Unidade de Avental descartável, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento e 1,40 cm de 
largura, com manga longa; Valor Unitário: R$ 1,02, Marca: HNDESC – Pacote com 10 unidades;
Item 18 – Unidade de Avental descartável, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento e 1,40 cm 
de largura, sem manga (camisola), Valor Unitário: R$ 0,63, Marca: HNDESC - Pacote com 10 unidades;
LOTE 08
Item 19 – Caneta com tinta preta para aparelho de ECG extra fine 0,5mm apropriada para aparelho de 
marca DIXTAL três canais EP 3; Valor Unitário: R$ 12,00, Marca: PILOT;
LOTE 18
Item 53 – Caixas com 50 un. de lâmina de microscopia de vidro lapidado com extremidade fosca, superfície 
lisa e transparente; Valor Unitário: R$ 3,60, Marca: EXACTA;
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOTE 06
Item 11 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES – Caixa com 
100 unidades;
Item 12 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 x 5,5, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES - Caixa com 
100 unidades;
Item 13 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 07, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES - Caixa com 
100 unidades;
Item 14 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 08, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES - Caixa com 
100 unidades;
Item 15 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 07, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES - Caixa com 
100 unidades;
Item 16 – Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 08, corpo de 
paredes finas em aço inox; Valor Unitário: R$ 0,0528, Marca: SALDANHA RODRIGUES - Caixa com 
100 unidades;
DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EIRELI 
LOTE 12
Item 32 – Unidade de Eletrodo descartável para monitorização de ECG tamanho adulto; Valor Unitário: 
R$ 0,22, Marca: SOLIDOR – Caixa com 500 unidades;
Item 33 – Unidade de Eletrodo descartável para monitorização de ECG tamanho infantil, Valor Unitário: 
R$ 0,26, Marca: SOLIDOR – Caixa com 500 unidades;
Item 34 – Jogo com 04 unidades de eletrodos cardioclip para ECG - eletrodo adulto tipo clip, Valor 
Unitário: R$ 78,52, Marca: FUSIBRAS TIPO CLIP;
LOTE 15
Item 38 – Unidades de equipo simples para Administração de Soluções parenterais MICROGOTAS; Valor 
Unitário: R$ 1,15, Marca: LABOR IMPORT – Pacote com 25 unidades;
Item 39 – Unidades de equipo simples para Administração de Soluções parenterais MACROGOTAS, Valor 
Unitário: R$ 0,71, Marca: LAMEDID – Caixa com 500 unidades;
Item 40 – Unidade de Equipo 02 vias c/clamp para aplicação de soro, equipo estéril transparente, flexível, 
com clamp corta fluxo, Valor Unitário: R$ 0,70, Marca: LABOR IMPORT – Caixa com 40 unidades;
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
LOTE 05
Item 09 – Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico ou similar, fosca, capacidade de 250 
ml, resistente a desinfecções; Valor Unitário: R$ 2,227, Marca: HITOPLAST;
Item 10 – Pote Coletor Universal, confeccionado em material plástico, com tampa e rosca, Valor Unitário: 
R$ 0,275, Marca: 3B;
LOTE 11
Item 27 – Dispositivo urinário de latex nº 04 (p), Valor Unitário: R$ 0,79, Marca: BIOSANI;
Item 28 – Dispositivo urinário de látex nº 05 (m), Valor Unitário: R$ 0,79, Marca: BIOSANI;
Item 29 – Dispositivo urinário de látex nº 06 (G), Valor Unitário: R$ 0,79, Marca: BIOSANI;
Item 30 – Pacote com 12 unidades de Dreno de Penrose n.º 01, Valor Unitário: R$ 18,75, Marca: WALTEX;
Item 31 – Pacote com 12 unidades de Dreno de Penrose n.º 02, Valor Unitário: R$ 25,00, Marca: WALTEX;
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
LOTE 17
Item 46 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 13 x 18 cm; Valor Unitário: R$ 33,99, Marca: 
IBF;
Item 47 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 15 x 40 cm; Valor Unitário: R$ 87,22, Marca: 
IBF;
Item 48 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 18 x 24 cm; Valor Unitário: R$ 62,75, Marca: 
IBF;
Item 49 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 24 x 30 cm; Valor Unitário: R$ 104,60, Marca: 
IBF;
Item 50 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 30 x 40 cm; Valor Unitário: R$ 174,30, Marca: 
IBF;
Item 51 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 35 x 35 cm; Valor Unitário: R$ 182,00, Marca: 
IBF;
Item 52 – Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 35 x 43 cm; Valor Unitário: R$ 221,10, Marca: 
IBF;

INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
LOTE 21
Item 57 – Unidade de Eletrodo para Estimulação/Desfibrilação, confeccionado em polímero sólido, gel 
adesivo e elemento condutivo em estanho, uso ADULTO, original para uso em Desfibrilador externo, 
automática marca ZOLL AED PLUS; Valor Unitário: R$ 1.188,00, Marca: ZOLL/CPR STAT PADZ;
INTERJET COMERCIAL EIRELI
LOTE 02
Item 03 – Tubos de 100 g de gel em condutividade ultra sônica para ECG e Ultra-sonografia; Valor 
Unitário: R$ 1,3899, Marca: MULTIGEL – Caixa com 100 unidades;
M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
LOTE 01
Item 01 – Unidade de Agulha Gengival descartável curta, Calibre 30G com 22mm de comprimento; Valor 
Unitário: R$ 0,26, Marca: PROCARE – Caixa com 100 unidades;
Item 02 – Unidade de Agulha Gengival descartável longa, Calibre 27G com 30mm de comprimento; Valor 
Unitário: R$ 0,26, Marca: PROCARE – Caixa com 100 unidades; ;
LOTE 16
Item 41 – Rolos de esparadrapo impermeável, medindo 10x 4,5m, cor branca, hipoalergênico; Valor 
Unitário: R$ 5,64, Marca: CIEX – Caixa com 24 unidades;
Item 42 – Rolos de fita adesiva cirúrgica, de 25mm x 10m de comprimento, confeccionada em fibra de 
viscose (não tecido) microporosa e em adesivo sintético, ser hipoalergênica, deve apresentar adesividade 
por no mínimo 24 horas; Valor Unitário: R$ 1,86, Marca: CIEX – Caixa com 48 unidades;
Item 43 – Rolos de fita adesiva hospitalar medindo 19mmx50m, boa aderência; Valor Unitário: R$ 2,62, 
Marca: CIEX – Caixa com 54 unidades;
Item 44 – Rolos de fita adesiva hospitalar, tipo crepe medindo 50mmx50m; Valor Unitário: R$ 7,57, 
Marca: CIEX – Caixa com 24 unidades;
Item 45 – Rolo de Fita adesiva zebrada para teste de esterilização em autoclave com tamanho aproximado 
em 19 mm X 30 m; Valor Unitário: R$ 2,76, Marca: CIEX – Caixa com 54 unidades;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
LOTE 13
Item 35 – Embalagem para esterilização em SMS feita de polipropileno de 3 camadas com barreira 
microbiana em torno de 99 a 100%. Tamanho aproximado 90x90cm; Valor Unitário: R$ 1,17, Marca: 
AMCOR/SMS SUPER PESADO 60G/M2 – Pacote com 40 unidades;
NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 19
Item 54 – Unidades de preservativo masculino de látex lubrificado. Com comprimento mínimo de 160mm 
e largura nominal de 52mm; Valor Unitário: R$ 0,199, Marca: INOVATEX/RILEX – Caixa com 144 
unidades;
Item 55 - Unidades de preservativo masculino de látex sem lubrificação, para ser utilizado no 
ultrassonógrafo, com comprimento mínimo de 160mm e largura nominal de 52mm; Valor Unitário: R$ 
0,39, Marca: INOVATEX/ MADEITEX - Caixa com 144 unidades;
SALVI LOPES & CIA. LTDA – ME
LOTE 04
Item 06 – Metros de tubo de látex n. º 200; Valor Unitário: R$ 1,79, Marca: BIOSANI;
Item 07 - Metros de tubo de látex n. º 203; Valor Unitário: R$ 5,39, Marca: BIOSANI;
Item 08 - Pares de Oliva para Estetoscópio; Valor Unitário: R$ 5,47, Marca: PREMIUM;
LOTE 20:  FRACASSADO
Divisão de Compras e Licitações, 22/04/2019 – 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: 14.698/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 67/2019 – Sistema de Registro de 
Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual 
de diversos materiais hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção 
básica, atendimento especializado e de urgência e emergência. Ficam convocadas, dentro do prazo de 
cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura das atas, as empresas abaixo:
BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CIRÚRGICA ONIX – EIRELI
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EIRELI 
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
INTERJET COMERCIAL EIRELI
M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
SALVI LOPES & CIA. LTDA – ME
Divisão de Compras e Licitações, 22/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO N° 003/2019

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM (ATUAÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTÉTRICA), EM UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SP.

Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios 
profissionais médicos ou residentes na área médica desejada para a prestação dos serviços. 
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O Memorial de Credenciamento poderá ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200- Telefone: 14-3012-0883 ou 14-3010-8038, em dias úteis, ou através do site:  http://www.
bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx ou através do e-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br entre os 
dias  23/04/2019 a 25/04/2019 das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

Os envelopes de Pré-Qualificação deverão ser entregues na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200, entre os dias   23/04/2019 a 26/04/2019 das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

O valor a ser pago pela FERSB para a prestação de serviços médicos será de acordo com a tabela abaixo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE

Especialidade Médica Nº 
Profissionais Horas/semana Exames/mês Laudo/mês Valor mensal 

R$
DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM - ATUAÇÃO: 
ULTRASSONOGRAFIA 
GERAL E OBSTÉTRICA

1 12 150 150 6.600,00

Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Gerson França nº 9-42, fone (14) 3012-0883 ou 14-3010-
8038.

Bauru, 22 de abril de 2019.
DRA. CLAUDIA, DE ALMEIDA PRADO E PICCINO SGAVIOLI

DIRETORA EXECUTIVA GERAL.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eliseu Areco Neto

Presidente
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA

LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU/SP

Notificamos aos interessados o cancelamento da publicação efetuada no dia 06/04/2019 – Aviso de 
Ratificação de Dispensa de Licitação - Processo Administrativo n º 2.313/2019 – DAE, contratação da 
empresa Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – Funap, e na qualidade de interveniente o Centro 
de Progressão Penitenciária III “Prof. Noé Azevedo” de Bauru, para viabilização de oportunidade de 
trabalho à população carcerária, tendo em vista a indisponibilidade de sentenciados desta Unidade 
Prisional.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 6.919/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 028/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, 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 22/04/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 550 Kg

FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA; TIPO 
ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR 
CARACTERÍSTICA; ISENTA DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 
COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 

KG.
Marca: Hikari

R$ 5,64 R$ 3.102,00

02 100 Kg

FARINHA DE ROSCA; SECA, FINA, 
LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR 

AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS 
E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 
RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG.
Marca: Hikari

R$ 7,00 R$ 700,00

03 60 Kg

TRIGO; PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO 
E TORRADO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS 

E LARVAS; LIVRE DE MOFO E MATERIAIS 
TERROSOS; ACONDICIONADO EM SACO 

PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 

A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.  

EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG.
Marca: Hikari

R$ 5,40 R$ 324,00

04 12 Kg

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO 
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 
80 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).  FORMADO 

DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, QUE PELA 
INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU DA UMIDADE, 
PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ 
DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM 

FARINHAS, AMIDO OU FÉCULAS, AUMENTANDO-
LHES O VOLUME E POROSIDADE. NÃO 

DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADES, MATERIAIS 
TERROSOS, PARASITAS, LARVAS E MATÉRIAS 
ESTRANHAS. DEVERÁ SE APRESENTAR COM 
ASPECTO, COR, ODOR, E SABOR PRÓPRIOS. 

EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO COM 
TAMPA ROSCA LACRE OU LACRE INTERNO PÓS 

TAMPA, PESANDO ENTRE 200 G E 250 G, COM 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES, 

DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM.

Marca: Apti

R$ 10,00 R$ 120,00

1-ª Classificada: Antunes & Ruivo Comércio de Produtos Nacionais e Industrializados por Conta de 
Terceiros Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 4.246,00
Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 4823 Kg

AÇÚCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR 
DO CALDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM 

ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E 
SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR 

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM 
PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, DEVIDAMENTE 

LACRADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 
ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 

271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO 

A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 

EMBALAGEM DE 01 KG.
Marca: Alto Alegre

R$ 2,06 R$ 9.935,38

1-ª Classificada: Antunes & Ruivo Comércio de Produtos Nacionais e Industrializados por Conta de 
Terceiros Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 9.935,38
Lote nº 03 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total 
em R$

01 80 Kg

FEIJÃO; BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE 
BRANCO, TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS 
INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE 

RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATÉRIAS 
ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, 
ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, 
HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 
6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, 

RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO 
MAPA E ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG A 02 KG.

Marca: Nori

R$ 7,50 R$ 
600,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 600,00
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Lote nº 04 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 80 Kg

AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; 
VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; 

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; 
EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; 

DEVENDO SER CONSIDERADO COMO 
PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG 

A 3,0 KG.
Marca: Colosso

R$ 14,00 R$ 1.120,00

02 80 Kg

AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; 
PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; 

TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; 
EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; 

DEVENDO SER CONSIDERADO COMO 
PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG 

A 3,0 KG.
Marca: Colosso

R$ 14,75 R$ 1.180,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 2.300,00
Lote nº 05 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 40 Kg

CREME DE LEITE; APRESENTANDO 
TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA 

DE 25%, EMBALADO EM CAIXA 
CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 
PORTARIA MA-146 DE 07/03/96 E SUA 

POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA. EMBALAGEM TETRA PAK DE 
200 G A 1,0 KG.

Marca: Piracanjuba

R$ 13,00 R$ 520,00

02 40 Kg

LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE 
LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE 

(TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA 
CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; 

ACONDICIONADO EM CAIXA 
CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS 

POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA. EMBALAGEM TETRA PAK DE 
200 G A 1,0 KG.

Marca: Piracanjuba

R$ 13,00 R$ 520,00

03 30 Litro

LEITE DE COCO; NATURAL, 
CONCENTRADO, AÇUCARADO; 

OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; 
PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E 

MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES, 
PARASITAS, LARVAS; COM ASPECTO 
COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; EM 
FRASCOS DE VIDRO OU PLÁSTICO; 

EMBALAGEM DE 200 ML  A 1 L.
Marca: Menina

R$ 8,90 R$ 267,00

04 48 Kg

GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, 
EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG; SENDO 

TETRAPAK ÍNTEGRA SEM MARCAS 
DE UMIDADE E BOLOR, OU LATA 

ÍNTEGRA, SEM AMASSADO, ESTUFADO 
E FERRUGEM OU PLÁSTICO ATÓXICO, 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUA 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA.
Marca: Xavante

R$ 7,50 R$ 360,00

05 10 Kg

COCO BRANCO; RALADO FINO, 
DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR; 

AMÊNDOAS DE COCO PURO; OBTIDO 
POR PROCESSO TECNOLÓGICO 

ADEQUADO; ISENTO DE IMPUREZAS, 
SUJIDADES E RANÇO;  EM 

EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA; 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 
DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 

DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 

SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 G A 1 

KG.
Marca: Nori

R$ 19,00 R$ 190,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 1.857,00
Lote nº 06 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 576 Kg

MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA 
MACARRONADA; FORMATO 
ESPAGUETE; COR AMARELA; 

OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E 
DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; 

Nº 8; ISENTA DE CORANTES 
ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, 

ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 
13%; ACONDICIONADA EM SACO DE 

PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 

DE ACORDO COM O (RES. RDC 12/01 
ANVISA/MS), (RES. 363/05 ANVISA); 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 

500 G A 1 KG.
Marca: Flor de Lis

R$ 6,34 R$ 3.651,84

02 300 Kg

MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA 
MACARRONADA; FORMATO 

TORTILHONE; COR AMARELA; OBTIDA 
PELO AMASSAMENTO DA FARINHA 

DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS 
SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE 

CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, 
PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE 

MÁXIMA 13%; ACONDICIONADA EM 
SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 

O (RES. RDC 12/01 ANVISA/MS), (RES. 
363/05 ANVISA); PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

EMBALAGENS DE 500 G A 1 KG.
Marca: Adria

R$ 4,89 R$ 1.467,00

03 470 Kg

MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PRÉ-
COZIDA; FORMATO LASANHA; 
COR AMARELA; OBTIDA PELO 

AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO 
ESPECIAL; E DEMAIS SUBSTÂNCIAS 
PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES 

ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, 
ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%; 

ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, ATÓXICO, E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 

ACORDO COM O (DEC. 3.029, 16/04/99) 
E (PORT. 593, 25/08/00), ANVISA;  

PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 

500 G A 1 KG.
Marca: Adria

R$ 9,00 R$ 4.230,00

1-ª Classificada: Antunes & Ruivo Comércio de Produtos Nacionais e Industrializados por Conta de 
Terceiros Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 9.348,84
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Lote nº 07 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 
R$

01 344,4 Kg

EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, 
CONCENTRADO; PRODUTO 

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO 
DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO 

TECNOLÓGICO; PREPARADO COM 
FRUTOS MADUROS SELECIONADOS 

SEM PELE, SEM SEMENTES E 
CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO 
DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO; 

ACONDICIONADO EM LATA 
COM ENVAZAMENTO A VÁCUO 
PESANDO ENTRE 4 KG A 4,1 KG; 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 
RDC 276/03 E SUAS POSTERIORES 

ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.

Marca: Xavante

R$ 5,20 R$ 
1.790,88

02 230,4 Kg

MOLHO A BASE DE CATCHUP. 
COMPOSTO A BASE DE POLPA E 

SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E 
OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, 

ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE 
RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA 

CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E 

SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM 
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 

ACONDICIONADO EM GALÃO 
PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA.  GALÃO DE 2 KG A 4 KG.

Marca: Lanchero

R$ 5,15 R$ 
1.186,56

03 268,8 Kg

MOSTARDA; COMPOSTO DE VINAGRE, 
ÓLEO, MOSTARDA, AÇÚCAR, SAL E 

OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; 
DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, 

COR AMARELA, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E 

SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM 
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; 

ACONDICIONADO EM GALÃO 
PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA. GALÃO DE 2 KG A 4 KG.

Marca: Lanchero

R$ 5,10 R$ 
1.370,88

04 140 Kg

MAIONESE; EMULSÃO CREMOSA 
OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS 
VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE 

CONDIMENTOS; SUBSTÂNCIAS 
COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE 
CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR 

AMARELO CLARO; COM CHEIRO 
E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE 

SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE 
PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO; ACONDICIONADA EM 
GALÃO PLÁSTICO; HERMETICAMENTE 

FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA. BALDE DE 2 KG A 4 KG.
Marca: Lanchero

R$ 4,50 R$ 
630,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 4.978,32

Lote nº 08 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 96 Litro

MOLHO INGLÊS; PRODUTO 
PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE 

CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE, 
ÁGUA, AÇÚCAR, CARAMELO, SAL; 
CRAVO, CANELA E INGREDIENTES 
PERMITIDOS; COM ASPECTO COR, 

CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; 

ACONDICIONADO EM FRASCO 
PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA. EMBALAGEM 900 ML A 5 L.
Marca: Lanchero

R$ 5,37 R$ 515,52

02 96 Litro

MOLHO DE SHOYO; OBTIDO PELA 
FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA; 

ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS 
PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS; NA 

FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM 
ESCURO; ISENTO DE SUJIDADES E 

SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM 
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; 

ACONDICIONADO EM FRASCO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E 
COM TAMPA INVIOLÁVEL E FECHADA; 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 

DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 
RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

EMBALAGENS DE 900 ML A 5 L.
Marca: Lanchero

R$ 5,37 R$ 515,52

03 50 Litro

MOLHO DE PIMENTA; COMPOSTO 
DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA 
VERMELHA, VINAGRE, SAL E 

ESPECIARIAS GENUÍNAS E PURAS; DE 
CONSISTÊNCIA LÍQUIDA; AUSÊNCIA DE 

COLIFORMES FECAIS, SALMONELAS 
E SEUS INGREDIENTES DE PRIMEIRA 

QUALIDADE; FRASCO DE PLÁSTICO DE 
900 ML; ESTAR DE ACORDO COM A NTA 
RESOLUÇÃO 276 DE 22 DE SETEMBRO 

DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES 
VIGENTES; PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
EMBALAGENS DE 900 ML A 1,5 L.

Marca: Lanchero

R$ 5,37 R$ 268,50

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 1.299,54
Lote nº 09 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 68 Kg

SAGU; GRUPO TAPIOCA; CLASSE 
PÉROLA, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA 

COM PESO LÍQUIDO DE 500 G A 1 KG.
Marca: Nori

R$ 8,00 R$ 544,00

02 50 Kg

CANJICA DE MILHO; GRUPO 
MISTURADA, SUBGRUPO 

DESPELICULADO, CLASSE BRANCA, 
TIPO 1; ISENTO DE INSETOS, IMPUREZAS, 

MATÉRIAS E ODORES ESTRANHOS; 
ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 13% 
POR PESO; ACONDICIONADA EM SACO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 109/89, RDC 
259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; 

EMBALAGEM DE 500 G A  5 KG.
Marca: Nori

R$ 4,40 R$ 220,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 764,00
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Lote nº 10: Deserto
Lote nº 11 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 40 Kg

AMENDOIM TORRADO, SEM PELE E 
SEM SAL; CONSTITUÍDO DE GRÃOS 

INTEIROS, SÃOS, LIMPOS E DE PRIMEIRA 
QUALIDADE; SEM FERMENTAÇÃO 
E MOFO; ISENTO DE SUJIDADES E 
OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; 

EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO 
PLÁSTICO INCOLOR, TRANSPARENTE 

E ATÓXICO; E SUAS CONDICOES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 

A PORTARIA 147/87(MAPA), RDC 07/11, 
RDC 272/05, RDC 172/03 E ALTERAÇÕES 

POSTERIORES; EMBALAGEM DE 500 G A 
01 KG.

Marca: Nori

R$ 15,00 R$ 600,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 600,00
Lote nº 12 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 10 Kg

UVA PASSA PRETA, SEM SEMENTES: 
ISENTA DE FERMENTAÇÃO E 

MANCHAS; APRESENTANDO UMIDADE 
MÁXIMA DE 25%; EMBALAGEM 

PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO 
E HERMETICAMENTE FECHADO; E 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 
DE ACORDO COM A RDC 272/05, RDC 

12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 
14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; 

EMBALAGEM DE 200 G A 01 KG.
Marca: Nori

R$ 20,00 R$ 200,00

1-ª Classificada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 200,00
Lote nº 13 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 40 Unidade

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 
COMPOSTO DE SACARINA SÓDICO 

(CICLAMATO DE SÓDIO), FRASCO DE 
100 ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 
ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 

RDC 271/05 ANVISA.
Marca: Assugrin

R$ 4,25 R$ 170,00

1-ª Classificada: Antunes & Ruivo Comércio de Produtos Nacionais e Industrializados por Conta de 
Terceiros Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 170,00

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO 
PORTARIA Nº 219/2019-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto – Autarquia Municipal Sr. Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.102, a PORTARIA 
N.º 176/2019 que nomeou o (a) Sr(a). ALESSANDRO MORIIZUMI, portador(a) do CPF nº 358.935.508-
54, classificação 1º lugar, no cargo efetivo de “OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA”, edital 06/2018, 
EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 220/2019-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água 
e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.102, a 
PORTARIA N.º 182/2019 que nomeou o (a) Sr(a). FABIO VISNADI PRADO SOARES, portador(a) do 
CPF nº 397.245.708-19, classificação 8º lugar, no cargo efetivo de “ENGENHEIRO ÁREA CIVIL”, edital 
07/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situado na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, preferencialmente no dia e horário indicado, 
com os documentos (originais e cópias) relacionados no ANEXO I.

O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 
1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 221/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, no quadro de servidores deste Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) LEONARDO LORENZETTI BRASIL, portador(a) do CPF nº 471.693.538-81, 

em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 4º lugar, no concurso público para OPERADOR DE 
RÁDIO E TELEFONIA, edital nº 06/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 222/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL, no quadro de servidores deste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr.(a) ANDRE PAZZINI BOMFIM, portador(a) do CPF nº 369.021.888-82, em virtude do(a) mesmo 
(a) haver se classificado em 9º lugar, no concurso público para ENGENHEIRO – ÁREA CIVIL, edital nº 
07/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/04/2019 das 08h00 as 17h00.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE;
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado);
7. Comprovante de endereço atual;
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
10. Atestado de antecedentes criminais;
11. Carteira de Vacinação antitetânica (03 doses);
12. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal;
16. Declaração da ficha funcional, onde conste 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 (somente original).

Bauru, 23 de abril de 2019.
Seção de Recrutamento, Seleção e

 Desenvolvimento de Pessoal

PORTARIA N.º 179/2019
COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS

ELISEU ARECO NETO, 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, 
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores para compor a COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, com o objetivo à formalização de convênios 
com instituições interessadas em oferecer descontos e benefícios aos servidores deste Departamento e/
ou dependentes: Sra. ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, RG nº 43.420.202-2-SSP-SP, 
Sra. AMANDA CAROLINY COSTA DA SILVA, RG nº 33.808.380-7-SSP-SP, e Sr. GUILHERME 
AUGUSTO ASTOLFI SILVESTRE, RG nº 48.572.697-X-SSP-SP.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 05 de abril de 2019.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
EDITAL Nº 01/2019

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP, com sede na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, 
Bauru/SP, torna público para conhecimento de todos os interessados, que se acha aberto neste Município 
o presente Edital de Chamamento Público nº 01/2019, tendo por objeto a celebração de convênios com 
Instituições Educacionais, a fim de conceder descontos para servidores e/ou seus dependentes.

As Instituições interessadas deverão encaminhar suas propostas ao Departamento no período compreendido 
de 02/05/2019 até 10/12/2019.

O envelope que se refere o item 4 deste edital deverá ser entregue na Seção de Expediente, Protocolo e 
Arquivo, do DAE, sito à  Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17012-120, Bauru/SP, até as 
17h00 horas do dia 10/12/2019.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente chamamento à formalização de convênios com instituições educacionais 
interessadas em oferecer aos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP e/ou seus 
dependentes, em horários compatíveis com a jornada de trabalho, benefícios na forma de descontos na 
matrícula e nas mensalidades dos seus cursos ou programas referentes à:

1.1.2 Educação Básica, composta de educação Infantil e Ensino Fundamental;
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1.1.3 Ensino Médio e Ensino Técnico;
1.1.4 Cursos de Idiomas;
1.1.5 Cursos Superiores de Tecnologia;
1.1.6 Cursos Superiores de Graduação;
1.1.7 Cursos de Pós-Graduação, lato sensu;
1.1.8 Cursos de Pós-Graduação, scricto sensu;
1.1.9 Programas de Educação Continuada.

2. DA FINALIDADE

2.1. O presente Chamamento Público visa à promoção da melhoria contínua da qualidade de vida e da 
capacitação profissional e pessoal por meio do desenvolvimento educacional do servidor e/ou de seus 
dependentes.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame todas as instituições educacionais credenciadas que ofereçam cursos 
autorizados e reconhecidos na forma da lei.

3.2. A instituição educacional que não estiver sujeita a algum dos atos autorizadores mencionados no item 
3.1, ou cujos cursos não dependam de autorização e/ou reconhecimento, deverá apresentar prova conclusiva 
desta situação para a Comissão de Análise.

3.3. A apresentação de proposta pela interessada implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste edital.

3.4. Será exigida comprovação de experiência de no mínimo 05 (cinco) anos na área.

4. ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. A proposta e a documentação deverão ser entregues em envelope fechado no Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, localizada na Rua Padre João, nº 11-25, 
Vila Santa Tereza, Bauru/SP, das 08 as 17h00, de segunda à sexta-feira.
4.2. A Interessada deverá discriminar em folha à parte, a documentação que apresenta para que seja 
verificada e protocolada na ocasião.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. Na proposta deve constar apresentação da Instituição incluindo: tempo de existência, estrutura, campus, 
certificações e conceito dos cursos no MEC, quando for o caso.

5.2. As interessadas deverão apresentar propostas claras e objetivas especificando os incentivos financeiros, 
temporal e curricular aos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru e aos seus dependentes, 
especificando os cursos ou programas que serão oferecidos, bem como o campus participante, quando for 
o caso.

5.3. As propostas deverão conter o percentual de desconto na matrícula e nas mensalidades dos cursos 
ou programas oferecidos e outros benefícios que eventualmente possam ser concedidos como forma de 
estímulo.

5.4. Na proposta deve constar a duração total do curso (ano letivo, semestre, entre outros), e o benefício 
deverá permanecer até a respectiva conclusão. Exemplo: Tecnólogo em Gestão Pública – duração 02 anos.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, bem como ata de eleição 
da diretoria em exercício, se for o caso;

6.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) a ser obtida no endereço eletrônico 
(www.receita.fazenda.gov.br);

6.3. Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Dívida Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico (www.receita.fazenda.gov.br);

6.4. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
a ser obtida no endereço eletrônico (www.sifge.caixa.gov.br);

6.5. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;

6.6. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;

6.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva Trabalhista (CPDT), com os 
mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço eletrônico (www.tst.jus.br/certidao);

6.8. Documentação comprobatória de que o curso ou programa objeto da proposta é reconhecido ou 
autorizado pelos órgãos competentes, conforme itens 3.1 e 3.2.

6.9. Apresentação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública do Município de Bauru, observando-se 
a Lei Municipal nº 5.305/2005.

7. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

7.1. Após a análise da documentação, se esta estiver de acordo com as exigências deste edital, as propostas 
serão analisadas de acordo com os seguintes critérios:

7.1.1. Benefícios oferecidos;

7.1.2. Cursos mantidos conforme normas estabelecidas pela legislação pelos órgãos regulamentadores;
7.1.3. Nota de avaliação da Instituição expedida pelo MEC, quando for o caso;
7.1.4. Interesse da administração nos cursos ofertados.

8. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO

8.1. É de responsabilidade das Instituições:

8.1.1. Promover a divulgação dos cursos e modalidades constantes do convênio;

8.1.2. Caso possua material gráfico para divulgação dos cursos ou programas oferecidos, disponibilizar ao 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (facultativo);

8.1.3. Permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão do Convênio de acordo com orientações do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru;

8.1.4. Informar semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, a relação de servidores ou dependentes 
matriculados, de acordo com orientações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

9.1. Serão formalizados convênios com as instituições cujas propostas forem aceitas e que tenham 
comprovado, pela documentação apresentada, habilitação jurídica e regularidade fiscal, de acordo com a 
ordem de protocolo.

9.2. O despacho autorizatório relativo à celebração do convênio será exarado pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru e devidamente publicado no Diário Oficial do município de Bauru.

9.3. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru convocará a instituição para assinar o termo do convênio, 
conforme minuta constante do Anexo Único do presente.

9.4. Após assinatura das partes, a área competente publicará o extrato da celebração do convênio.

9.5. Os convênios serão firmados com as Instituições, seguindo a ordem de protocolo, dentro da vigência 
do Chamamento Público (02/05/2019 até 10/12/2019).

10. DA VIGÊNCIA

10.1. O termo de Convênio terá vigência de 60 meses, a partir da data de assinatura do Termo de Convênio, 
sem possibilidade de prorrogação.

10.2. O cumprimento das disposições contidas no termo de convênio será submetido à avaliação anual.

10.3 O termo de Convênio poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos partícipes, 
apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção, garantindo aos servidores e seus 
dependentes regularmente matriculados nos cursos, os benefícios decorrentes deste convênio, até a 
conclusão.

Bauru/SP, 05 de abril de 2019.

Aline Rodriguero Dutra
Diretora da Divisão Administrativa

ANEXO ÚNICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
EDITAL Nº 01/2019

TERMO DE CONVÊNIO

Pelo presente Termo de Convênio, de um lado:

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, autarquia municipal, com sede na Rua 
Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, Bauru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 46.139.952/0001-
91, neste ato representada pelo Presidente do Conselho Administrativo, ____________________________
_____, ora em diante denominado DAE; e de outro lado:

__________________, com sede __________________________________, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº _______________, neste ato representada por __________________________, ora em diante 
denominado INSTITUIÇÃO.

Celebram entre si, o presente Termo de Convênio, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Convênio tem por objeto a parceria entre o DAE e a INSTITUIÇÃO, com vistas 
ao aprimoramento, formação e capacitação de: 
a) Servidores do DAE; 
b) Seus dependentes em primeiro grau – filhos e cônjuges
Por meio do incentivo à participação destes nos cursos oferecidos pela Instituição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO

2.1 - Compete à INSTITUIÇÃO conceder aos servidores ativos e/ou aos seus dependentes descontos, nas 
mensalidades dos seus cursos (especificar matrícula e/ou mensalidades), conforme especificado abaixo:

Curso Modalidade Duração (meses/
carga horária)

Desconto%(mensalidades e 
matrículas)

Desconto cumulativo com 
outras promoções

xxx xxx xxx xxx xxx
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2.2 - O benefício em questão aplica-se, pelo período total de duração do curso escolhido ou até a sua 
conclusão pelo interessado, a partir da data de assinatura deste, para alunos novos como os que já se 
encontram ali matriculados, desde que estes últimos também comprovem sua condição de beneficiários do 
presente. Para os alunos já matriculados, o benefício pode ser solicitado a partir do próximo semestre, sendo 
o direito do benefício adquirido a partir de então, não haverá reembolso dos valores já pagos.

2.3 - No ato da matrícula, além dos documentos exigidos pela INSTITUIÇÃO, o servidor deverá 
demonstrar tal condição, comprovando fazer parte do quadro ativo de servidores, apresentando, para esse 
fim, cópia de demonstrativo de pagamento do DAE, ou documento idôneo que comprove o vínculo.

2.4 - No caso de dependentes, além da documentação anteriormente descrita, deverá ser também 
apresentado documento demonstrativo do vínculo de dependência com o servidor, tal como Cédula de 
Identidade, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.

2.6 – A Instituição deverá:

2.6.1 - promover a divulgação dos cursos e modalidades constantes do convênio;

2.6.2 – Caso possua material gráfico para divulgação dos cursos ou programas oferecidos, disponibilizar 
ao DAE (facultativo);

2.6.3 - permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão deste Termo de Convênio de acordo com 
orientações do DAE;

2.6.4 - informar semestralmente ao DAE, nos meses de fevereiro e agosto, a relação de servidores ou 
dependentes matriculados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DAE

3.1 – Compete, exclusivamente, ao DAE divulgar, junto a seus servidores, a parceria ora estabelecida, 
sendo que as despesas referentes à utilização deste convênio são de inteira responsabilidade dos servidores 
interessados.

3.2 - A divulgação do beneficio ora tratado, a cargo do DAE, será feita, internamente, por meio de sua rede 
de comunicação.

3.3 - Fiscalizar o cumprimento das disposições constantes deste termo de convênio, adotando as providências 
pertinentes em caso de descumprimento das cláusulas deste ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA COORDENAÇÃO

4.1 - Este Convênio será coordenado, no tocante à INSTITUIÇÃO, por ___________________ e, no 
tocante ao DAE, pelo Serviço de Recursos Humanos – Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO

5.1 - As partes acompanharão, por meio de seus representantes, a execução do presente Convênio, 
ficando a critério dos servidores e seus dependentes a utilização dos serviços educacionais oferecidos pela 
INSTITUIÇÃO.

5.2 -  O DAE encaminhará à INSTITUIÇÃO eventuais reclamações dos beneficiários, relacionados à 
execução do presente Convênio por parte da INSTITUIÇÃO, para que a mesma adote as medidas cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O prazo de vigência do presente Termo será de 60 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura deste 
Termo de Convênio, sem possibilidade de prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO E DENÚNCIA

7.1 - O termo de Convênio poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos partícipes, 
apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção, garantindo aos servidores e seus 
dependentes regularmente matriculados nos cursos, os benefícios decorrentes deste convênio, até a 
conclusão respectiva.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

8.1 - Este Termo poderá ser alterado, de comum acordo entre os partícipes, durante sua vigência, mediante 
Termo Aditivo devidamente justificado, sendo vedada a alteração da natureza de seu objeto e de qualquer 
cláusula que implique em prejuízo aos beneficiários do presente Convênio.

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS

9.1 - Os casos omissos e as dúvidas, porventura surgidas, em decorrência da operacionalização deste 
Convênio, serão resolvidos mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 – Para interpretação judicial das cláusulas deste Convênio, fica definida a comarca de Bauru/SP.

E, assim por estarem acordadas, as partes firmam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bauru, xx de xxx de 2019.

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Instituição de Ensino

Testemunhas:
1.                                                                   2.                                      
RG:                                                               RG: 
CPF:                                                             CPF:                                                 

PORTARIA N.º 180/2019
COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS DIVERSOS

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS
ELISEU ARECO NETO, 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, RESOLVE:
DESIGNAR os servidores para compoar a COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CONVÊNIOS DIVERSOS, com o objetivo à formalização de convênios com pessoas jurídicas 
fornecedoras e/ou prestadoras de serviços diversos interessadas em oferecer descontos e benefícios aos 
servidores deste Departamento e/ou dependentes: Sra. ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, 
RG nº 43.420.202-2-SSP-SP, Sr. GUILHERME AUGUSTO ASTOLFI SILVESTRE, RG nº 
48.572.697-X-SSP-SP, e Sra. SIMONE STOCO SCARABOTTO CURY, RG nº 106202923-SSP-SP.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 05 de abril de 2019.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS EM BENEFÍCIO AOS SERVIDORES 
EDITAL Nº 02/2019

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP, com sede na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, 
Bauru/SP, torna público para conhecimento de todos os interessados, que se acha aberto neste Município 
o presente Edital de Chamamento Público nº 02/2019, tendo por objeto a celebração de convênios com 
pessoas jurídicas interessadas em conceder benefícios aos servidores e/ou seus dependentes.

Os interessados deverão encaminhar suas propostas ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP, no 
período compreendido de 02/05/2019 até 10/12/2019.

1. DO OBJETO

1.1. O presente EDITAL tem por objeto CONVOCAR as pessoas jurídicas fornecedoras e/ou prestadoras de 
serviços diversos, que possuam interesse em firmar parceria com este Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, o, a fim de conceder descontos e outras formas de vantagens a todos os servidores, podendo estender 
os benefícios a seus dependentes, a critério do PARCEIRO.

1.2. Os serviços e produtos objeto dessa parceria serão fornecidos pelo PARCEIRO, sem a possibilidade 
de ingerência ou delegação a terceiro, independente do título que se trate e devem estar em acordo com a 
legislação.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame todas as empresas e comércios, regularmente instituídos, e que 
atendam a todas as condições deste edital.

2.2. A apresentação de proposta pela interessada implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste edital.

3. ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. A proposta e a documentação deverão ser entregues em envelope fechado no Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, localizada na Rua Padre João, nº 11-25, 
Vila Santa Tereza, Bauru/SP, das 08 às 17h00, de segunda à sexta-feira.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Os interessados deverão encaminhar sua proposta, com no mínimo as seguintes informações:

4.1.1. Especificação clara e completa dos tipos de produtos e/ou serviços que pretende ofertar.

4.1.2. Valores e descontos, bem como, eventuais condições para sua obtenção.

4.1.3. Informar se os descontos são ilimitados ou haverá quantidades/vagas pré-estabelecidas.

4.1.4. Informar se os descontos vão se estender aos dependentes dos servidores.

4.1.5. Indicar os locais e/ou endereços onde os descontos poderão ser obtidos.

4.1.6. Razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail, com indicação do responsável pelo acompanhamento 
do Convênio.

4.1.7. Demais informações que entender pertinentes.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO:

5.1.1. Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica.

5.1.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede, pertinente ao seu ramo de atividade.



26 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

5.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.1.4.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, bem como ata de 
eleição da diretoria em exercício, se for o caso.

5.1.5. Documentação relativa à qualificação técnica, no que tange o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente.

5.1.6. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal e no art. 
27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo I).

5.1.7. Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Dívida Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico (www.receita.fazenda.gov.br).

5.1.8. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), a ser obtida no endereço eletrônico (www.sifge.caixa.gov.br).

5.1.9. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal.

5.1.10. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

5.1.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva Trabalhista(CPDT), com 
os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtida no endereço eletrônico (www.tst.jus.br/certidao);

5.1.12. Apresentação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública do Município de Bauru, observando-
se a Lei Municipal nº 5.305/2005 (Anexo II).

5.1.13. O PARCEIRO deverá atender e fazer cumprir, sob pena de rescisão do Termo de Convênio, todas as 
normas regulamentares e legais aplicáveis a atividade/fornecimento, independentemente de sua transcrição 
ou menção expressa, como, por exemplo, aquelas expedidas pela ANVISA, INMETRO, ABNT, CETESB, 
etc.

6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

6.1. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru nomeará Comissão para avaliação das propostas 
apresentadas;

6.2. A Comissão será responsável por verificar se os documentos de habilitação encaminhados estão 
regulares, sendo desclassificadas as empresas que não possuírem a documentação necessária;

6.3. As propostas serão analisadas pela Comissão, levando em consideração os benefícios ofertados e as 
vantagens concedidas aos servidores;

6.3.1. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se reserva ao direito de realizar parcerias, com mais de 
um fornecedor/prestador de serviços para objetos idênticos e/ou similares;

6.3.2. Na escolha dos PARCEIROS o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, a seu critério, poderá 
realizar pesquisa de opinião junto aos servidores;

7. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARCEIROS

7.1. Os Parceiros deverão:

7.1.1. Promover a divulgação dos descontos e vantagens oferecidas.

7.1.2. Permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão da parceria, conforme as orientações do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

7.1.3. Sempre que solicitado informar a relação de servidores e/ou dependentes que utilizaram os benefícios.

7.2. Caso possua material gráfico para divulgação dos benefícios e descontos oferecidos, disponibilizar ao 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (facultativo).

8. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE BAURU:

8.1. Divulgar amplamente aos beneficiários a existência do convênio entre os servidores.

8.2. Fornecer ao beneficiário a comprovação do vínculo profissional.

8.3. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não fornecerá aos interessados e/ou PARCEIROS em 
momento algum os dados pessoais dos funcionários públicos.

9.  DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO:

9.1. O servidor público é responsável pelos pagamentos dos valores correspondentes aos serviços ou 
produtos, bem como multas e penalidades oriundas de eventuais atrasos, nos pagamentos, não sendo 
transferida ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru qualquer responsabilidade quanto ao cumprimento 
destas obrigações particulares dos beneficiários.

9.1.1. Nos casos de desligamento do quadro de colaboradores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
o beneficiário ficará responsável pelo adimplemento dos valores correspondentes ao pagamento integral 
referente ao serviço ou produto.

9.1.2. No presente instrumento, não haverá transferência de recursos entre os partícipes.

9.1.3. As partes concordam que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru não terá qualquer 
responsabilidade pelos pagamentos devidos pelos beneficiários em razão da compra do produto ou 
aquisição do serviço.

10. DA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

10.1. Serão formalizados convênios com as empresas cujas propostas forem aceitas e que tenham 
comprovado, pela documentação apresentada, habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e técnica.

10.2. O despacho autorizatório relativo à celebração do convênio será exarado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP e devidamente publicado no Diário Oficial 
do Município de Bauru.

10.3. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru convocará o PARCEIRO para assinar o Termo de 
Convênio, conforme minuta constante do Anexo III.

10.4. Após assinatura das partes, a área competente publicará o extrato da celebração do convênio.

10.5. Os convênios serão firmados com as empresas, seguindo a ordem de protocolo, dentro da vigência do 
Chamamento Público (02/05/2019 até 10/12/2019).

11. DA VIGÊNCIA E PRORROGRAÇÃO

11.1. O Termo de Convênio terá vigência de 12 meses, a partir da data de assinatura do Termo de Convênio.

11.2. O convênio poderá ser prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses.

11.3. O cumprimento das disposições contidas no Termo de Convênio será submetido à avaliação anual.

12. DA RESCISÃO:

12.1. O Termo de Convênio poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos partícipes, 
apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção.

Bauru/SP, 05 de abril de 2019.

Aline Rodriguero Dutra
Diretora da Divisão Administrativa

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS EM BENEFÍCIO AOS SERVIDORES nº 
02/2019

 
(nome da pessoa jurídica), inscrito no CNPJ nº ..........., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
(nome completo), portador da Carteira de Identidade nº ..........., CPF nº ..........., DECLARA, para fins do 
disposto no inc. XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. 

................................................................. 
(local e data) 
 
.................................................................. 
(representante legal)

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS EM BENEFÍCIO AOS SERVIDORES nº 
02/2019

 
Eu (nome completo), portador de carteira de identidade nº ........... e CPF  nº..........., representante legal  da 
empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº ..........., declaro sob as penas da Lei que a (nome 
da pessoa jurídica) não possui sucursal, nem imóvel, nem presta serviços de tributação municipal na base 
territorial do município de Bauru.
 
................................................................. 
(local e data) 
 
.................................................................. 
(representante legal)

ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONVÊNIOS EM BENEFÍCIO AOS SERVIDORES nº 
02/2019

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, autarquia municipal, com sede na Rua 
Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, Bauru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 46.139.952/0001-
91, neste ato representada pelo Presidente do Conselho Administrativo, ____________________________



27DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

_____, ora em diante denominado DAE; e de outro lado:

__________________, com sede __________________________________, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº _______________, neste ato representada por __________________________, ora em diante 
denominado PARCEIRO.

Celebram entre si, o presente Termo de Convênio (não oneroso), que se regerá pelas cláusulas seguintes e 
pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Convênio tem por objeto estabelecer a concessão de descontos e outras formas 
de vantagens, por parte de empresas e comércios, a todos os servidores do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru e/ou a seus dependentes.

1.2 - Os serviços e produtos objeto dessa parceria serão fornecidos pelo PARCEIRO, sem a possibilidade 
de ingerência ou delegação a terceiro, independente do título que se trate e devem estar em acordo com a 
legislação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENEFICIÁRIOS

2.1. São beneficiários do presente termo, exclusivamente os servidores públicos ativos do DAE, podendo 
se estender a seus dependentes se o PARCEIRO assim entender.  
2.2. Os beneficiários deverão comprovar o seu vínculo com o DAE, através da apresentação de crachá, 
holerite do mês atual do colaborador ou declaração de vínculo com o DAE, no ato da compra do produto ou 
aquisição do serviço e também nas suas respectivas renovações quando se aplicar.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BENEFICIÁRIO

3.1. Assumir a responsabilidade financeira integral do produto ou serviço ofertado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO

4.1 – Compete ao PARCEIRO conceder aos servidores ativos do DAE os seguintes descontos e/ou 
vantagens, conforme especificado abaixo: 

4.2 - No ato da concessão do desconto, além dos documentos exigidos pelo PARCEIRO, o servidor deverá 
demonstrar tal condição, comprovando fazer parte do quadro ativo de servidores.

4.3 - No caso de dependentes, além da documentação anteriormente descrita, deverá ser também 
apresentado documento demonstrativo do vínculo de dependência com o servidor, tal como Cédula de 
Identidade, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.

4.4. O PARCEIRO deverá:

4.4.1. Promover a divulgação dos descontos e vantagens oferecidas.

4.4.2. Permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão da parceria, conforme as orientações do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

4.4.3. Sempre que solicitado informar a relação de servidores e/ou dependentes que utilizaram os benefícios.

4.4.4. Caso possua material gráfico para divulgação dos benefícios e descontos oferecidos, disponibilizar 
ao DAE (facultativo).

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DAE

5.1. Divulgar amplamente aos beneficiários a existência do convênio entre os servidores.

5.2. Fornecer ao beneficiário a comprovação do vínculo profissional.

5.3. O DAE não fornecerá aos interessados e/ou PARCEIROS em momento algum os dados pessoais dos 
funcionários públicos.

CLÁUSULA SEXTA - DA COORDENAÇÃO

6.1 - Este Contrato será coordenado, no tocante ao PARCEIRO, por ___________________ e, no tocante 
ao DAE, por ____________.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO

7.1 - As partes acompanharão, por meio de seus representantes, a execução do presente Termo de Convênio, 
ficando a critério dos servidores e seus dependentes a utilização dos descontos e vantagens oferecidos pelo 
PARCEIRO.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO:

8.1. O servidor público será o responsável pelos pagamentos dos valores correspondentes aos serviços 
ou produtos, bem como multas e penalidades oriundas de eventuais atrasos, nos pagamentos, não sendo 
transferida ao DAE qualquer responsabilidade quanto ao cumprimento destas obrigações particulares dos 
beneficiários.

8.2. Nos casos de desligamento do quadro de colaboradores do DAE, o beneficiário ficará responsável pelo 
adimplemento dos valores correspondentes ao pagamento integral referente ao serviço ou produto.

8.3.  No presente instrumento, não haverá transferência de recursos entre os partícipes.

8.4.  O DAE não será obrigado a pagar qualquer valor em razão da celebração do presente Termo. O 
PARCEIRO é o único responsável por todos os tributos, encargos e demais despesas decorrentes deste 
termo de adesão, estando DAE isento de qualquer obrigação de remunerar o PARCEIRO a qualquer tempo 
e título.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

9.1. O Termo de Convênio terá vigência de 12 meses, a partir da data de assinatura do Termo de Convênio.

9.1.1. O convênio poderá ser prorrogado por igual período até atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

10.1. O Termo de Convênio poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos partícipes, 
apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção.

10.2. O descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas deste Termo de Convênio, por qualquer uma das 
partes, ensejará sua rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

11.1 - Este Termo poderá ser alterado, de comum acordo entre os partícipes, durante sua vigência, mediante 
Termo Aditivo devidamente justificado, sendo vedada a alteração da natureza de seu objeto e de qualquer 
cláusula que implique em prejuízo aos beneficiários do presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos e as dúvidas, porventura surgidas, em decorrência da operacionalização deste 
Convênio, serão resolvidos mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 – Para interpretação judicial das cláusulas deste Convênio, fica definida a comarca de Bauru/SP.

E, assim por estarem acordadas, as partes firmam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bauru, xx de xxx de 2019.
    

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Parceiro 

Testemunhas:
1.                                                                   2.                                      
RG:                                                               RG: 
CPF:                                                             CPF:                                                

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 MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
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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;
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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 
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5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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. 

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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”, 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 



30 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

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. 

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.

18.14. 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.
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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.

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
10.1. O resultado final será a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática.

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. 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); 
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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.

14.1.1. 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.
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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. 
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:
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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

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/HSemanal 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 
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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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. 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.

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

5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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. 

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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 
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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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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 Edita 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 _

7.2. 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 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.
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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 
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.
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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 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. 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 
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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 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 
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.
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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
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
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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 
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.
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 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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. 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.

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

5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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. 

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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 
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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 Edita 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 
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 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

   
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.
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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 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;
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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
10.1. 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. 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.

14.1.1. 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; 
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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 
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. 



47DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

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
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
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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:
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 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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. 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.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 
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5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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. 

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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 Edita 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 _

7.2. 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. 
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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 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:
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;
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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 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
10.1. 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. 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 
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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.

14.1.1. 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 136/2019-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. 
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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 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).

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. 
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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 
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. 
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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 Medicina com Especialização em Medicina 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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. 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.

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

5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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 
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de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado. 

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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 Edita 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 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

7.2.2. 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;
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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.

8.2. 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 
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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 Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
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.

9.1.1. 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. 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. 



59DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE ABRIL DE 2.019

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.

14.1.1. 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 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.
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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. 
7. 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. 
8. 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:

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 
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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

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;
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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 orna-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
5.1. 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.

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

5.3. 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.
 
5.4. 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.
 
5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.9. 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.

5.8.1. 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;

5.8.2. 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.

5.8.2.1. 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.

5.8.3. 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. 

5.9. 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.

5.10. 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.
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5.11. 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.

5.12. 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:

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

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

5.12.3. 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.

5.12.4. 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.

5.13. 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.

5.14.  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.

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

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.18.1. 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.

5.18.2. 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.

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

5.18.4. 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. 

5.18.5. 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
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;
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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 em qualquer área (exceto 
o exigido no pré-requisito), 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.

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 
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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:
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. 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 
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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.

14.1.1. 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 137/2019-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.
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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

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 
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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 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

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

6549/2016 HS EMPRESAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE 
TELEFONIA MÓVEL LTDA  / Jessica Maciel Boico 

Solicitação de 
transferência de débito

3327/2017 Francisco Aparecido Lopes Barbosa Solicitação de 
transferência de débito

2143/2018 Robson Alexandre Bighette Solicitação de 
transferência de débito

6752/2018 Maria Anna Pascolato Matheus Análise de Conta 
8637/2018 Mario Petitti Aferição de Hidrômetro

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
8287/2018 Marcos Antônio Fontes Análise de vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
7810/2017 Cilene Cabrera Doro Análise de Conta 
5387/2018 Alexandre Mazzucci de Hollanda Vistoria técnica
9388/2018 Cláucio Roseno Cotrim Aferição de hidrômetro

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

1.267.500-31 10453 2004

5.136.400-73 8256 2011

3.802.578-37 1926 2013

4.421.025-80 2561 2013

2.271.064-80 6549 2016

4.946.371-57 3327 2017
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5.601.017-36 545 2018

4.963.850-78 2143 2018

4.947.622-11 3964 2018

4.945.951-32 3967 2018

4.425.776-94 8195 2018

2.137.005-37 8364 2018

5.400.956-91 8472 2018

4.371.827-42 8524 2018

5.125.540-27 8706 2018

3.244.600-15 8714 2018

2.182.396-18 8717 2018

1.182.810-88 8773 2018

5.304.501-45 8777 2018

4.786.200-18 8827 2018

7.010.631-10 8836 2018

4.440.307-20 3252 2019

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DO PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO DOCUMENTO A SER APRESENTADO

7252/2018 Roselaine De 
Oliveira

Apresentar documentação que comprove vínculo com o 
imóvel: Escritura, matrícula ou contrato de locação. 

8743/2018 Antonio Carlos 
Marar Termo de entrega das chaves ou termo de recisão de contrato

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

NOTIFICAÇÃO

Ilmo Sr. SEBASTIÃO ELIS BARBOSA em virtude de V. Sª. não ter providenciado o resguardo da vaga 
e nem o recadastramento da vaga de Táxi do ponto 13 localizado na Rua Monsenhor Claro, qt. 07 para o 
exercício da atividade de Transporte Individual - TÁXI no ano corrente, no período transcorrido entre os 
dias 01/03/2019 à 29/03/2019, amplamente divulgados na imprensa local e publicado no Diário Oficial 
do Município de Bauru, NOTIFICAMOS V. Sª. a comparecer na EMDURB até o dia 23/04/2019 para 
regularizar a situação do seu cadastro.
O não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO implica em penalizações  conforme Instrução 
Normativa 01/2011 de 10 de janeiro de 2011.
Atenciosamente,

Bauru, 18 de Abril de 2019.
Setor de Transportes Especiais

GTE / DTT / EMDURB

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO

PUBLICA NOVAMENTE SEM O CUMPRIMENTO DO AR:
- Veículo marca FIAT, modelo, UNO, de placas BJL 4175, que encontram-se estacionado na rua Sgt. 
Joaquim Nunes Cabral, quarteirão 04, NC. Nova Esperança, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo MONDEO, de placas CHC 7108, que encontra-se estacionado na Rua 
José Constantino, quarteirão 01, Jd. Brasilia, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo VERONA, de placas BKG 4633, que encontra-se estacionado na Al. 
Gloxínias, quarteirão 01, Pq. São Geraldo, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou 
apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme 
disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.Bauru, 23 de Abril de 2019.
Presidente da EMDURB.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/19 – PERMISSÃO ONEROSA DE 
USO DE ESPAÇO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BAURU
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/19, Processo nº 755/19, regime maior oferta por ponto comercial. Abertura da sessão em 28/05/2019 
às 9h, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana, Bauru – SP, sala de reunião, quando se dará recebimento 
e abertura dos envelopes de documentos e propostas para a PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE 
ESPAÇOS COMERCIAIS Nº 01, 04 E 05 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BAURU, conforme 
especificações 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, 23 de abril de 2019. 
Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 089/2018 - PROCESSO Nº 9178/2018
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 089/2018 - Processo nº 9178/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 07/05/2019 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  coluna para semáforo, braço projetado para semáforo, grupo focal, anteparo, 
suporte, pestana, bolacha de led e botão de comando, 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,  23 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 – 
PROCESSO  Nº 6616/2017 
Comunicamos que para aperfeiçoamento das condições editalicias, foi SUSPENSO o CHAMAMENTO 
PÚBLICO em epigrafe, o qual a abertura estava marcada para o dia 07/05/2019 às 9 horas, nova data e 
horário de abertura será comunicada oportunamente.
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para o CREDENCIAMENTO pelo período de 12 (doze) meses para 
Habilitação de Organização da Sociedade Civil (Programa Jovem Aprendiz).
Bauru, 23 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2019
Processo nº 12458/2018
Doador: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA..
Donatária: EMDURB
Objeto: Doação de equipamentos para semáforo.
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 23 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial Registro de Preços nº 10/2019 – Processo nº 942/2019
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura da sessão, foi realizado o 
credenciamento das empresas participantes   ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA BAURU 
LTDA e F A COLNAGHI ME, após abertura dos envelopes nº 01 “Proposta de Preço”, a Pregoeira resolveu 
classificar em primeiro lugar a empresa F A COLNAGHI ME,, foi desclassificada por apresentar valores 
acima da média de preços realizada pela Administração, sendo os valores unitáios do Item 01 de R$ 450,00 
e item 02 de R$ 600,00. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 Documentos de Habilitação”, 
sendo que após análise da documentação apresentada, foi constatada restrição na comprovação de 
REGULARIDADE FISCAL da empresa F A COLNAGHI ME, quanto a certidão conjunta negativa de 
débitos ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos federais, exigida na cláusula 6.2.2 alínea “c”, 
enquadrando-se como ME/EPP, conforme declaração juntada aos documentos apresentados, foi concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do pregoeiro, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito 
de negativas, nos termos da cláusula 7.4.5.1 do edital. 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de translado de corpo em VEÍCULO FUNERÁRIO, conforme 
especificação abaixo descrita:
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AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item QteEstimada Un. Descrição Valor 
Unitário

01 480 UN.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO 
DENTRO DE BAURU:1º Translado – Deslocamento do 

local de retirada, do corpo nos hospitais e IML, até a Funerária 
Municipal, localizada na Avenida Rodrigues Alves quadra 
19.1º (a)- Translado – Deslocamento do local de retirada, 

de membros nos hospitais e IML (Ossos), até os Cemitérios 
Municipais.2º Translado – Deslocamento do corpo da 

Funerária Municipal, localizada na Avenida Rodrigues Alves, 
quadra 19, até o local do sepultamento, em um dos cemitérios 

existentes no município de Bauru (público e particulares), 
considerando as seguintes localizações dos cemitérios 

públicos:Cemitério Saudade- Rua Hermínio Pinto, nº 2-1, 
Vila Cardia; Cemitério Redentor- Av. Eng. Hélio Pólice, 
qd. 06, Jardim Cecap; Cemitério Cristo Rei- Rua Nelson 

Tosoni Decarles, nº 2-91, Parque Primavera; Cemitério São 
Benedito- Av.Castelo Branco, qd. 08, Vila Independência.3º 

- Caso haja necessidade, por motivos de não haver salas 
disponíveis os translados de corpos deverão ser encaminhados 

para centros comunitários, igrejas e residências.

R$ 
295,00

02 10 UN.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO ATÉ O 
DISTRITO DE TIBIRIÇA:1º Translado- Deslocamento do 

local de retirada do corpo nos hospitais ou IML até a Funerária 
Municipal, localizada na Avenida Rodrigues Alves quadra 19; 
2º Translado - Deslocamento do corpo, até o centro velatório 
do Distrito de Tibiriça, localizada na Praça IX de Julho; 3º 
Translado– Deslocamento do corpo do centro velatório do 

Distrito de Tibiriça, até o local do sepultamento no Cemitério 
São Pedro – Rua Figueira Mello nº 5-0 – Tibiriçá

R$ 
295,00

Valor Total Global   Estimado    -  R$  144.550,00 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e 
cinquenta reais).

Previsão para 12 (doze) meses.
Codições de pagamento: 10º diaútil da emissão da Nota Fiscal.
Bauru, 23 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

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

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.

COMUNICADO

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Leordino Gonçalves Viana, portador do RG nº 5.XXX.XXX SSP/
SP e CPF/MF nº 153.XXX.XXX-04, matrícula nº 22.439, servidor inativo FUNPREV-PMB, ocorrido em 
06/04/2019.

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.

As edições do Diário Oficial são veiculadas somente na forma digital às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. 
Estando disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal através do link: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.   
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