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LEIS MUNICIPAIS
LEI  Nº 7.228, DE 11 DE JUNHO DE 2.019

P. 81.662/19 Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que 
aguardam atendimento nas unidades de saúde e o número de médicos que estão atendendo, no Município 
de Bauru, em tempo real.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  A Prefeitura Municipal de Bauru criará sistema online, por meio de seu site e/ou 

aplicativo gratuito, no qual os pacientes poderão acompanhar a fila de espera e o 
número de médicos atendendo em todas as Unidades de Saúde do Município. 

Art. 2º  O sistema online deverá indicar, em tempo real, quantos médicos estão disponíveis 
para atendimento em cada unidade e também quantos pacientes estão aguardando 
atendimento, incluindo vacinação. 

Parágrafo único. Deve constar também no sistema on line o número de médicos no local e o número 
de médicos que realmente o serviço de saúde deveria ter pela demanda, lembrando 
que se preconiza em média 04 atendimentos por hora.

Art. 3º  O sistema online deverá gerar relatórios que indiquem tempo médio de espera, tempo 
de consulta e possível avaliação do atendimento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação.
 Bauru, 11 de junho de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.230, DE 17 DE JUNHO DE 2.019
P. 81.679/19 Dispõe sobre a inscrição gratuita em provas de corrida, caminhada e ciclismo de rua 
no Município de Bauru para esportistas de baixa renda inscritos em programas sociais governamentais e/
ou que apresentem atestado de avaliação social e para doadores de sangue que apresentem o comprovante 
de doação nos últimos três meses que antecedem a corrida.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  A entidade/empresa organizadora de eventos esportivos nas modalidades de corrida, 

caminhada e ciclismo de rua, que ocorram dentro dos limites do município de 
Bauru, fica obrigada a reservar pelo menos 5% (cinco por cento) da cota máxima 
de inscritos para atletas de baixa renda do Município e 2% (dois por cento) para 
doadores de sangue que apresentem o comprovante de doação nos últimos três meses 
que antecedem a corrida.

§1º  Para que se cumpra o disposto no “caput” deste artigo, o interessado em obter o 
benefício deverá apresentar comprovante de inscrição em programas sociais 
governamentais e/ou atestado de avaliação social emitido pela Secretaria do Bem-
Estar Social de Bauru, ou outra que  vier a substituí-la, além de comprovante de 
residência no Município de Bauru que não necessariamente esteja em seu nome.

§2º  Em caso de ausência injustificada na prova, o interessado não poderá requerer 
sua participação em outro evento da mesma natureza, evocando esta lei, no prazo 
inferior a 120 (cento e vinte) dias e, em caso de reincidência, o prazo não poderá ser 
inferior a um ano.

§3º  Se não houver cota máxima de inscritos para delimitar as inscrições, a entidade/
empresa organizadora de eventos esportivos não poderá deixar de aceitar qualquer 
inscrição de interessado de baixa renda, desde que estes apresentem os documentos 
estabelecidos no §1º.

§4º  A entidade organizadora de eventos esportivos não poderá deixar de fornecer 
qualquer brinde ou premiação aos inscritos de baixa renda, devendo todos os 
inscritos no evento serem tratados de forma igualitária.

Art. 2º  Os eventos de corrida, caminhada e ciclismo de rua que comprovadamente não 
tenham cobrança de inscrições estarão dispensados do cumprimento desta lei.

Art. 3º  Caso o atleta faça uso de documento falso para pleitear sua inscrição, não poderá 
requerer novamente o benefício preconizado nesta Lei, além de responder 
criminalmente pela conduta praticada.

Art. 4º -  A entidade/empresa organizadora que descumprir as obrigações preconizadas 
nesta Lei ficará impedida de realizar qualquer outro evento esportivo constante no 
artigo 1º, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da notificação recebida do Poder 
Executivo.

Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 6º  As eventuais despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de junho de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Natalina Bonora, nº 2-100, 

Jd. Marabá, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade de GILHERME CLAUS GODIANO, 
JULIANA GUSMÃO DE CAMARGO GODIANO, VILMA REGINA CLAUS GODIANO e JOSÉ 
CLÁUDIO GODIANO, representados por sua procuradora a Empresa GERAARTE GESTORA DE 
ATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.335.980/0001-16, com endereço 
na Rua Jayme Vicente Holloway, nº 1-51, casa 8, Garden Vile, Vila Aviação, representada pelo Sr. JOSÉ 
CLÁUDIO GODIANO, a seguir denominados LOCADORES, destinado a abrigar o almoxarifado da 
Secretaria Municipal da Educação, no valor total de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), 
com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo 
com justificativa de fls. 92/93 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 
31.145/19.

Bauru, 17 de junho de 2.019
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

Prefeito Municipal

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO;
SUGESTÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500
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EXTRATOS
TERMO DE DOAÇÃO Nº 1.975/19 - PROCESSO N° 60.125/17 AP. 1.031/01 (CAPA) – DOADOR: 
MUNICÍPIO DE BAURU – DONATÁRIA: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - 
OBJETO: O objeto da presente doação com encargo se refere ao terreno a seguir descrito:Setor 3, Quadra 
1.528, Lote 12, Distrito Industrial II “Um terreno sem benfeitorias, situado na quadra 02 do loteamento 
denominado Distrito Industrial - 2ª Etapa, nesta cidade de Bauru, com área de 1.500,00 metros quadrados, 
de forma irregular, cujo perímetro inicia-se no ponto 03, localizado no alinhamento da Rua Laureano 
Garcia, quarteirão 01, lado ímpar, distante 79,65 metros da esquina da Rua Ademar Martinello, do ponto 
03 segue 30,00 metros até o ponto 04, e confrontando nesta linha com a citada Rua Laureano Garcia, daí 
deflete à esquerda e segue 50,00 metros até outro ponto, e dividindo nesta linha com a Área Reservada à 
Prefeitura Municipal, daí deflete à esquerda e segue 30,00 metros até outro ponto e dividindo nesta linha 
com parte deste mesmo lote, daí defletindo à esquerda segue 50,00 metros e confrontando nesta linha 
com a Área Reservada, até alcançar o ponto 03, inicial do perímetro”. Referido imóvel consta pertencer à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme Matrícula nº 129.392 do 2º Cartório de Registros e 
Anexos de Bauru/São Paulo.” – ASSINATURA: 28/05/19.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.624/15 – PROCESSO Nº 44.506/19 Ap. 30.583/14 
(CAPA) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: OSWALDO BRAMBILLA 
TRANSPORTE COLETIVO LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o valor do objeto do contrato, 
em razão do reajuste anual, apresentado pela CONTRATADA, com base no IPCA/IBGE, devidamente 
demonstrado na planilha juntada às fls. 13 do Processo Administrativo, em razão da concessão de reajuste 
previsto no item 4.4 da Cláusula Quarta do contrato original. Por via de consequência, acrescem ao valor do 
contrato a importância estimada de R$ 555.986,71 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta 
e seis reais e setenta e um centavos), passando o valor estimado de R$ 69.796.090,68 (sessenta e nove 
milhões, setecentos e noventa e seis mil, noventa reais e sessenta e oito centavos), para R$ 70.352.077,39 
(setenta milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e trinta e nove centavos), razão pela qual 
o item 4.1 da Cláusula Quarta, do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 6,80 
(seis reais e oitenta centavos) por Km, totalizando o valor estimado de R$ 70.352.077,39 (setenta milhões, 
trezentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e trinta e nove centavos) pelo período de 60 (sessenta) 
meses, que será suportada pelas dotações orçamentárias do Município de Bauru, da Secretaria Municipal 
da Educação.” - ASSINATURA: 06/06/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO DC Nº 0054/19 – PROCESSO FUNAP Nº 352/19 - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU – CONTRATADA: CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
BAURU I “DR ALBERTO BROCCHIERI - INTERVENIENTE: FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL 
PEDRO PIMENTEL” – FUNAP. OBJETO: Considerando que a FUNAP tem por missão institucional 
contribuir para a recuperação social do preso e do egresso e para melhoria de suas condições de vida, 
através do adestramento profissional e do oferecimento de trabalho remunerado, devendo, para tanto, em 
cooperação com a CONTRATADA, propor novos tipos de trabalho, compatíveis com sua situação na 
prisão, o objeto do presente contrato é a viabilização de oportunidade de trabalho à população carcerária, 
através de postos oferecidos pela CONTRATANTE em atividades de manutenção de próprios públicos, 
vias, praças, auxiliar diversos, limpeza na cidade, de segunda à sexta feira, das 08:00 às 17:00 hs, e aos 
sábados das08:00hs às 17:00hs com intervalo de 01 (uma) hora para almoço, no estabelecimento da 
CONTRATANTE, na seguinte disposição:

Serviço
BOLSA 
(MOD) 

75%

RATEIO
(MOI) 25%

Qtde 
Máx.

Qtde. 
Meses

Total / R$ 
Mensal

Total / R$ 
Contratual

Reeducando R$ 748,50 249,50 200 12 199.600,00 2.395.200,00
Seguro R$ 3,70 200 12 740,00 8.880,00

 Valores contratuais 200.3400 2.404.080,00
A CONTRATANTE deverá utilizar mensalmente a quantidade mínima de 20(dez) e máxima de 200 
(duzentos) presos, conforme quadro acima. A tabela de referência dessa cláusula se baseia na Resolução SAP 
053, de 23 de agosto de 2001, e será automaticamente atualizada por ocasião do reajuste do salário mínimo, 
por simples apostilamento. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses a partir de 06/06/2019 até 
05/06/2020, podendo ser prorrogado entre as partes, mediante manifestação favorável expressa do gerente 
regional responsável, que considerará a avaliação da execução contratual e a conveniência e oportunidade de 
sua continuidade, documento que instituirá o termo de aditamento contratual. – VALOR: R$ 2.404.080,00 
- PRAZO: 12 (doze) meses a partir de 06/06/2019 - ASSINATURA: 29/05/2019.

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DC Nº 0043/19 - PROCESSO FUNAP 
Nº 196/19 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – CONTRATADA: 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU III “PROFº. NOÉ AZEVEDO” DE 
BAURU.- INTERVENIENTE: FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL” – FUNAP, 
OBJETO:Ficam alterados os valores da CLAÚSULA PRIMEIRA DO OBJETO,  que passa a vigorar 
com a seguinte redação: Considerando que a CONTRATANTE tem por missão institucional contribuir 
para a recuperação social do preso e do egresso e para melhoria de suas condições de vida, através do 
adestramento profissional e do oferecimento de trabalho remunerado, devendo, para tanto, em cooperação 
com a INTERVENIENTE, propor novos tipos de trabalho, compatíveis com sua situação na prisão, o 
objeto do presente contrato é a viabilização de oportunidade de trabalho à população carcerária, através de 
postos oferecidos pela CONTRATADA em atividades de serviços gerais de limpeza, capinação, retirada 
de areia, limpeza de bueiros, pintura de guias e sarjetas, pequenos reparos em prédios públicos, transporte 
de mobiliários de segunda à sábado eventual, das 08:00 às 17:00 hs, com intervalo de 01 (uma) hora para 
almoço, no estabelecimento da CONTRATANTE, na seguinte disposição:

Serviço
BOLSA 
(MOD) 

75%

RATEIO
(MOI) 25%

Qtde 
Máx.

Qtde. 
Meses

Total / R$ 
Mensal

Total / R$ 
Contratual

Reeducando R$ 748,50 249,50 200 12 199.600,00 2.395.200,00
Seguro R$ 3,70 200 12 740,00 8.880,00

 Valores contratuais 200.3400 2.404.080,00

A CONTRATANTE deverá utilizar mensalmente a quantidade mínima de 10(dez) e máxima de 200 
(duzentos) presos, conforme quadro acima. A tabela de referência dessa cláusula se baseia na Resolução 
SAP 053, de 23 de agosto de 2001, e será automaticamente atualizada por ocasião do reajuste do salário 
mínimo, por simples apostilamento. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo do presente 
contrato, por mais 12 (doze) meses a partir de 20/06/2019 até 19/06/2020 - VALOR: R$ 2.404.080,00 - 
PRAZO: 12 (doze) meses a partir de 20/06/2019 - ASSINATURA: 05/06/2.019.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

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

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

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

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

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS

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

Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-

1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431

Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1742/2019: 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 3129, a PORTARIA N.º 1366/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). FABIO KENDI YAMAUCHI, 
portador(a) do RG nº 293362270, classificação 1º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM 
SAÚDE - MÉDICO PNEUMOLOGISTA”, edital 01/2019, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1743/2019: 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 3129, a PORTARIA N.º 1412/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MATEUS DE ALMEIDA 
MOREIRA DA SILVA, portador(a) do RG nº 443240140, classificação 7º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CIRURGIÃO”, edital 01/2018, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1744/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PNEUMOLOGISTA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3129 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FELIPE ADRIANO DOS SANTOS, portador(a) do RG 
n 445654648, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 02º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PNEUMOLOGISTA, edital nº 01/2019 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 18/06/2019 ÀS 08h.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1745/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CIRURGIÃO, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3129 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS, portador(a) do RG n 
276100463, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CIRURGIÃO, edital nº 01/2018 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 18/06/2019 ÀS 09h.

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 abaixo: 
(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 
abaixo: (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 do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome 
atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
12. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 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 de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos; 
16. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para 
fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários);

CONCURSO PÚBLICO

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE  EDUCACIONAL 
– CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EDITAL Nº 06/2019 (Prova 
Realizada em 16/06/2019)
 
1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-A, 9-B, 10-C, 11-A, 12-D, 13-A, 14-B, 15-D, 16-B, 17-B, 18-A, 19-C, 
20-A, 21-D, 22-A, 23-C, 24-A, 25-D, 26-B, 27-A, 28-C, 29-B, 30-D, 31-A, 32-C, 33-D, 34-B, 35-D, 36-D, 
37-A, 38-B, 39-B, 40-C.

Bauru, 18 de junho de 2019.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA - EDITAL Nº 07/2019 (Prova Realizada em 
16/06/2019)
 
1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-A, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-B, 14-A, 15-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-B, 
20-C, 21-D, 22-D, 23-A, 24-C, 25-A, 26-B, 27-C, 28-A, 29-C, 30-B, 31-D, 32-B, 33-C, 34-A, 35-C, 36-A, 
37-D, 38-C, 39-B, 40-B.

Bauru, 18 de junho de 2019.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM - EDITAL Nº 08/2019 (Prova Realizada em 16/06/2019)
 
1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-B, 7-D, 8-C, 9-D, 10-D, 11-A, 12-C, 13-C, 14-B, 15-C, 16-C, 17-D, 18-B, 19-C, 
20-A, 21-C, 22-A, 23-B, 24-D, 25-B, 26-C, 27-D, 28-B, 29-C, 30- B, 31-C, 32-B, 33-A, 34-D, 35-D, 36-C, 
37-A, 38-D, 39-B, 40-B, 41-B, 42-D, 43-B, 44-B, 45-D, 46-A, 47-C, 48-B, 49-A, 50-C.

Bauru, 18 de junho de 2019.
A Comissão

EDITAL Nº 12/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Gabriela Gonçalves dos Santos, Giovanna Ghirardello Vicentini, Marco Antonio Ribeiro da Silva, 
Valeria Biondo, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Adriana Rufino da Silva, e sob a coordenação de 
Mariana Felix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria nº 1658/2019, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2019.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 

PINTOR DE OBRAS

01
Conclusão 
do Ensino 

Fundamental
R$ 1.079,81 R$ 500,00 40 horas / 

semanais R$ 25,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes, da Lei Municipal n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19. Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 03 
(três) de julho de 2019 ate às 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
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2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PINTOR DE OBRAS, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 03 (três),  04 (quatro) e 05 
(cinco) de julho de 2019, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 

indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 11 (onze) de julho de 2019.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 03 (três) de julho de 2019 
a 22 (vinte e dois)  de agosto de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 23 (vinte e três) de 
agosto de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
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CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Assistente em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 

PINTOR DE OBRAS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 16

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 08
Língua 

Portuguesa 08

Legislação 08

Prova 
Prática

2ª Fase – Prova Prática: 
de caráter eliminatório e 

classificatório, valendo 60 
(sessenta) pontos, consistirá 
na identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, materiais 
e equipamentos utilizados nas 
atividades inerentes ao cargo 
levando em consideração o 
tipo de obra e o local onde 
o serviço será executado, 

envolvendo: procedimentos 
de escolha das tintas e 

vernizes, quantificação de 
material, identificação e 

resolução de problemas em 
superfície a ser pintada, tipos 
de texturização em paredes, 
serviços específicos como 
pintura de portas, janelas, 

armários e rodapés e uso de 
EPI’s, demonstrando domínio 

e habilidade.

60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PINTOR DE OBRAS será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de agosto 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 aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas 
atividades inerentes ao cargo levando em consideração o tipo de obra e o local onde o serviço será executado, 
envolvendo: procedimentos de escolha das tintas e vernizes, quantificação de material, identificação e 
resolução de problemas em superfície a ser pintada, tipos de texturização em paredes, serviços específicos 
como pintura de portas, janelas, armários e rodapés e uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo X.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
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12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PINTOR DE OBRAS, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 
(um ponto) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PINTOR DE OBRAS, terá caráter Eliminatório e Classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
40 (quarenta) primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para a Prova 
Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste Edital também serão considerados habilitados para  2ª Fase – Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);

b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova                              Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
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d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

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

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.

2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1658/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PINTOR DE OBRAS
Executar serviços de pintura. Realizar medições dos locais das obras. Verificar e informar ao solicitante os 
tipos e as quantidades de materiais a serem utilizados. Levantar custos de materiais pertinentes, se necessário. 
Estabelecer cronograma de execução, juntamente à Chefia. Oferecer ao solicitante as informações sobre o 
procedimento de pintura, tais como: tempo de secagem, isolamento da área, retirada de móveis do local, 
liberação do espaço. Providenciar a proteção do piso, mobiliários e outros itens que fiquem expostos aos 
procedimentos de pintura. Preparar o local para a pintura (emassamento, lixamento, limpeza, colocação de 
fitas adesivas, entre outros). Preparar as tintas para serem aplicadas. Montar os andaimes, quando necessária 
a utilização dos mesmos ou acompanhar a montagem contratada. Utilizar escadas, cavaletes e andaimes, 
em conformidade com o preconizado na NR-35 (trabalhos em altura). Separar e transportar até o local da 
obra os materiais que serão utilizados na pintura. Pintar paredes e superfícies com rolos, pincéis, pistola, 
etc. Produzir efeitos de decoração, texturas e outros, conforme solicitado. Realizar retoques e aplicar nova 
demão de tinta, se necessário. Colocar e retirar sinalizações de segurança e informativo de tinta fresca. 
Realizar a limpeza de todos os equipamentos e ferramentais utilizados, após cada etapa da execução da 
pintura. Guardar os equipamentos e ferramentais utilizados, bem como realizar a limpeza do local onde 
foram realizadas as ações de trabalho. Dar destinação adequada aos materiais e lixos oriundos do processo 
de pintura. Utilizar todos os equipamentos de proteção individual e coletiva destinados à execução de 
trabalho em altura e proteção dos membros superiores e cabeça. Executar demais atividades inerentes à 
função essencial do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Tipos de tintas e vernizes e suas adequações aos tipos de materiais.
2. Aplicação de texturas.
3. Pintura em superfícies de madeira. 
4. Pintura em superfícies de alvenaria.
5. Pintura em superfícies metálicas.
6. Preparação de superfícies para pintura.
7. Instrumentos, ferramentas, equipamentos e materiais.
8. Recuperação de pintura por motivo de intempéries.
9. Preparação do local de trabalho para aplicação de pintura.
10. Métodos de aplicação de pintura.
11. Pintura de manutenção.
12. Diluentes e solventes aplicáveis para tintas e vernizes.
13. Aplicação de selador ou fundo preparador.
14. Aplicação de massa corrida e massa plástica.
15. Segurança do trabalho: uso de EPIs e EPCs.
Sites sugeridos:
1. Pintor - Via Rápida 1. Disponível em: http://www.viarapida.sp.gov.br/Midias/
ArcoOcupacionalTemaCadernos/PINTOR1SITEV3310713.pdf
2. Pintor - Via Rápida 2. Disponível em:
http://www.viarapida.sp.gov.br/Midias/ArcoOcupacionalTemaCadernos/PINTOR2SITEV2310713.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo,adjetivo,artigo,pronome,verbo,advérbio,preposição,conj
unção,interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos 
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acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.
Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
Programa
1. Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas, 
resolução de problemas, raiz quadrada. Frações e Números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
3. Porcentagem. Problemas de aplicação.
4. Juros Simples e Juros Compostos.
5. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
6. Regra de três simples e composta.
7. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações de 1º grau e de 2º grau. Inequações.
8. Expressões algébricas. Frações algébricas.
9. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e da área das figuras planas regulares. Cálculo 
do volume de sólidos geométricos.
10. Trigonometria.
11. Resolução de situações-problemas.
12. Problemas de raciocínio-lógico.
13. Tratamento da informação.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 
ao 95; 188; 195). 
Disponível: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf 
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf 
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
- PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação - (na íntegra).  
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 

14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
§	 comunicação 
§	 cuidado pessoal 
§	 habilidades sociais 
§	 utilização dos recursos da comunidade 
§	 saúde e segurança 
§	 habilidades acadêmicas 
§	 lazer 
§	 trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/06/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/06/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/07/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/07/2019 Abertura das Inscrições
18/07/2019 Encerramento das Inscrições

03, 04 e 05/07/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

11/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição
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03 a 18/07/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

03/07/2019 a 23/08/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/07/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva

10/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

22/08/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva

27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito

24/09/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação da Prova Prática

05/10/2019 2º Edital de Convocação da Prova Prática

17/10/2019 3º Edital de Convocação da Prova Prática

20/10/2019 Previsão da Realização Prova Prática

22/10/2019 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática

14/11/2019 Previsão de Classificação Final

30/11/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de junho de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 13/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Celio Favoni, Diogo Nunes Pereira, Vinicius Pereira dos Santos, Andrea Belli Floriano, Henrique 
Pachionni Martins, Eduardo Jannone da Silva, e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira 
Santana e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
1659/2019, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2019.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Gestão Administrativa 

e Serviços – 
ECONOMISTA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 
em Economia 

/Ciências 
Econômicas 
e registro no 

Conselho 
Regional de 
Economia 

(CORECON)

R$ 3.833,62 R$ 500,00 40 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2, da Lei Municipal n° 5.975/10 
e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 03 
(três) de julho de 2019 ate às 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – ECONOMISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
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4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 03 (três),  04 (quatro) e 05 
(cinco) de julho de 2019, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 11 (onze) de julho de 2019.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 03 (três) de julho de 2019 
a 22 (vinte e dois)  de agosto de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 23 (vinte e três) de 
agosto de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
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13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 

ECONOMISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 
Financeira 08

Língua 
Portuguesa 08

Informática 07
Legislação 07

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – ECONOMISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de agosto de 2019, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser 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 Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1659/2019;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado, na área correlata 
ao concurso, devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 

nível de Mestrado, na área correlata 
ao concurso, devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de especialização - lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas/

aula na área correlata ao concurso, 
devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de setembro de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
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18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – ECONOMISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e 
oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – ECONOMISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à 
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - 
Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática Financeira da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova Objetiva;
h) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
i) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 

1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
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n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Economia/Ciências Econômicas, devendo este ser emitido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC, bem como registro 
no Conselho Regional de Economia (CORECON), estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1659/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ECONOMISTA
Executar tarefas relativas à elaboração de estudos, pesquisas e análises sobre atividades e assuntos de 
economia, além de planejamento, orientação, supervisão ou assistência na elaboração de trabalhos relativos 
às atividades econômicas ou financeiras. Formular planos para o incremento das atividades econômicas 
do município. Analisar processos. Dar orientação técnica e fornecer informações sobre a administração de 
negócios. Analisar levantamentos de custos dos serviços municipais, visando à racionalização da utilização 
dos recursos públicos. Analisar conjuntura econômica. Fazer estudo de viabilidade e de mercado relacionado 
à economia setorial e regional. Analisar ambiente político-institucional. Analisar tendências de longo prazo. 
Construir cenários econômicos. Interpretar dados estatísticos e matemáticos.  Fazer previsões de alteração 
e traçar planos econômicos.  Assessorar a tomada de decisões estratégicas do poder executivo. Fornecer 
subsídios para a tomada de decisões estratégicas do poder executivo. Analisar dados relativos a aplicação 
e resultados da política tributária municipal em conjunto com o Departamento de Arrecadação Tributária 
e a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, propondo soluções para a melhoria da arrecadação com 
justiça social. Estimar impactos econômicos que podem interferir na sociedade de forma geral. Realizar 
estudos de implantação de projetos verificando seu impacto no desenvolvimento do município, através 
de custos benefícios. Prestar consultoria, realizar pesquisa econômico-financeira, análise de política 
econômica, fiscal, monetária, cambial e creditícia, bem como formular e implementar políticas econômicas 
e fiscais do município. Realizar o planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação 
de planos, programas, projetos de natureza econômico-financeira. Efetuar estudos e análises de mercado 
financeiro e de capitais e derivados.  Produzir e analisar informações estatísticas de natureza econômica 
e financeira. Realizar a avaliação patrimonial e econômico-financeira de empresas e avaliação econômica 
de bens intangíveis. Realizar levantamentos e cálculos para defesa dos interessados do município no 
âmbito judicial e extrajudicial, bem como atuar no campo da assistência técnica, mediação e arbitragem, 
em matéria de natureza econômico-financeira, incluindo cálculos de liquidação. Efetuar análise 
financeira de investimentos. Realizar estudo e análise para elaboração de orçamentos e avaliação de seus 
resultados. Promover estudos de mercado, de viabilidade e de impacto econômico-social relacionado ao 
meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento sustentável e aos recursos naturais. Realizar auditoria 
de natureza econômico-financeira, quando solicitado. Formular, analisar e implementar estratégias 
empresariais e concorrenciais. Efetuar estudos e análises acerca de economia e finanças internacionais, 
relações econômicas internacionais, aduanas e comércio exterior. Fornecer subsídios e prestar auxílio para 
a regulação de serviços públicos e defesa da concorrência.  Efetuar estudos e cálculos atuariais nos âmbitos 
previdenciários e de seguros em geral. Executar demais atividades inerentes à função essencial do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Macroeconomia
1.1. Os grandes agregados: conceituação e derivações; produto real versus produto nominal
1.2. Inflação: tipos e causas
2. Gestão Pública no Brasil
2.1 Política Monetária e Política Fiscal
2.2 A Economia do Ajuste Fiscal
2.3 Ajuste Orçamentário
2.4 Atribuições econômicas do Governo; bens públicos e meritórios; tributação e equidade a curva de         
Laffer
3. Orçamento Público
3.1 Princípios Orçamentários
3.2 Orçamento Tradicional, Orçamento Programa e Orçamento de Desempenho
3.3 O Ciclo Orçamentário e a Elaboração da Proposta Orçamentária
3.4 Planejamento – Plano Plurianual
3.5 Lei Orçamentária Anual
3.6 Receita Pública e Transferências Constitucionais
3.7 Despesa Pública
3.8 Contabilidade Pública
3.9 O cálculo do déficit público: as necessidades de financiamento do setor público (NFSP) nos  conceitos 
nominal, operacional e resultado primário
4. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
4.1 Objetivos
4.2 Equilíbrio das Contas Públicas
4.3 Receita Corrente Líquida
4.4 Despesas com Pessoal e seus Limites
4.5 A LRF e a Receita Pública
4.6 A LRF e a Despesa Pública
4.7 A LRF e a Dívida Pública
4.8 Lei de Crimes Fiscais
5.Avaliação atuarial
5.1. Equilíbrio atuarial
5.2. Meta atuarial
5.3. Origem e base de dados
5.4. Massa de benefícios
5.5. Bases Financeiras
5.6. Custo do plano previdenciário
5.7. Receitas e despesas previdenciárias
5.8. Impacto atuarial e projeções

MATEMÁTICA FINANCEIRA
PROGRAMA:
1. Análise de investimentos (valor presente líquido, pay-back e taxa interna de retorno).
2. Equivalências das taxas de juros.
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3. Impacto da inflação sobre a taxa.
4. Operações de desconto.
5. Regimes de Capitalização (juros compostos e juros simples).
6. Taxas e Coeficientes. 

BIBLIOGRAFIA:
1. AMORIM, V. O ensino de matemática financeira: do livro didático ao mundo real. Ed. 1ª. Rio de 
Janeiro: SBM, 2016. 
Disponível em: <https://www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2017/07/Simposio_Nordeste_O-ensino-de-
Matematica-Financeira.pdf>
2. JUNIOR, R.J.M. Matemática Financeira. Curitiba, 2012. Disponível em: <http://redeetec.mec.gov.br/
images/stories/pdf/proeja/matematica_fin.pdf>
3. PUCCINI, E. C. Matemática financeira e análise de investimentos. Ed. 2ª. Florianópolis: UAB, 
2012. Disponível em: <http://sinop.unemat.br/site_antigo/prof/foto_p_downloads/fot_11156matematica_
financeiba_miolo_online_2ed_pdf_Matematica_Financeira_Miolo_online_2ed.pdf>
4. VIANNA, R.M.I. Matemática Financeira. Salvador: UFBA, 2018. Disponível em: <https://educapes.
capes.gov.br/bitstream/capes/430116/2/eBook_Matemática_Financeira_UFBA.pdf>

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

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

INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização no sistema operacional Windows.
2. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de textos Microsoft Word.
3. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de planilhas eletrônicas Microsoft Excel.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, de correio 
eletrônico, de busca e pesquisa. 

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 18 ao 33; 37 ao 41; 145 ao 
192). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
2. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm 
3. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
4. Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios – (Artigos: 113 ao 208). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm 
5. Lei Orgânica Municipal – (na íntegra). 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
6. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
7. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra).
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
8. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV – (na íntegra). 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
9. Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2016 – Institui o “Código de Cidadania Fiscal” (e alterações 
posteriores promovias pelas Leis Municipais nº 6.956/2017 e nº 7.022/2017) – (na íntegra). 
Disponíveis em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6778.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6956.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei7022.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 

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

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
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inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/06/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/06/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/07/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/07/2019 Abertura das Inscrições
18/07/2019 Encerramento das Inscrições

03, 04 e 05/07/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

11/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

03 a 18/07/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

03/07/2019 a 
23/08/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

30/07/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/08/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
24/09/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
01/10/2019 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
10/10/2019 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

15 e 16/10/2019 Previsão da Entrega de Títulos
24/10/2019 Previsão de Classificação Final
09/11/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de junho de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 14/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Maria Angélica Martins Lourenço, Anderson Seiji Soares Fujimori, Prescila Glaucia Christianini 
Buzolin, Oeni Custódio Marins, Claudia Fernanda de Aguiar Pereira, e sob a coordenação de Mariana 
Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 1660/2019, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 

do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Técnico em Serviços 
de Alimentação 

– TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO

01

Conclusão do 
Ensino Médio 

e Conclusão do 
Curso Técnico 
em Nutrição 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Nutrição - CRN

R$ 1.715,34 R$ 500,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos, da Lei Municipal n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19. Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 03 
(três) de julho de 2019 ate às 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Serviços de 
Alimentação – TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
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Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 03 (três),  04 (quatro) e 05 
(cinco) de julho de 2019, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 11 (onze) de julho de 2019.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 

Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 03 (três) de julho de 2019 
a 22 (vinte e dois)  de agosto de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 23 (vinte e três) de 
agosto de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
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12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Técnico em Serviços 
de Alimentação 

– TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Língua 

Portuguesa 10

Legislação 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Serviços de Alimentação – 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO será composto por Prova Objetiva.
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de agosto de 2019, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva na respectiva data, local e 
horário constante do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Serviços de Alimentação – 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois) pontos 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da 1ª Fase - Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;



18 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE JUNHO DE 2.019

e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

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

imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio e do Curso Técnico em Nutrição, devidamente registrado pelo órgão competente - MEC 
e Registro no Conselho Regional de Nutrição - CRN, estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão), e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
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Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1660/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – TÉCNICO NUTRIÇÃO
Estabelecer planos de cuidados nutricionais; supervisionar atividades relacionadas à alimentação; manter 
higiene. Orientar funcionários da cozinha das escolas quanto às técnicas de produção de alimentos. Atentar-
se para a conservação dos alimentos: local de armazenamento, medição de temperatura, procedência dos 
alimentos, lavagem, período  de cozimento, etc. Supervisionar a execução de cardápios previamente 
planejados. Supervisionar a distribuição das refeições. Supervisionar controle de estoque. Controlar 
higienização dos funcionários. Controlar higienização de ambiente, equipamentos e utensílios. Controlar 
higienização de alimentos. Controlar validade de produtos. Controlar qualidade de alimentos. Realizar 
supervisões de rotina nas Unidades Escolares. Auxiliar e/ou realizar o controle de qualidade aplicado nos 
alimentos recebidos pelo Departamento de Alimentação Escolar, bem como o lançamento dos pedidos de 
produtos estocáveis e perecíveis. Controlar diariamente a temperatura dos freezers locados no Departamento 
de Alimentação Escolar. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
2. Educação Alimentar e Nutricional
3. Avaliação do Estado Nutricional
4. Nutrição Materno Infantil 
5. Ética e Legislação Profissional
6. Vigilância Sanitária na Área de Alimentação
7. Boas Práticas para Serviço de Alimentação
8. Administração do Serviço de Alimentação
9. Higiene e Legislação de Alimentos
10. Técnica Dietética

BIBLIOGRAFIA
1. Resolução/CD/FNDE n026, de 17 de junho de 2013.  Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/
acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-
26,-de-17-de-junho-de-2013 
2. Livro: Educação alimentar e nutricional: articulação de saberes / José Arimatea Barros Bezerra. – 
Fortaleza: Edições UFC, 2018. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/
category/116-alimentacao-escolar?download=12042:educa%C3%A7%C3%A3o-alimentar-nutricional-
articulacao-de-saberes (copiar e colar o link no navegador)
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez 
passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia para o 
profissional da saúde na atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – 2 ed.–Brasília, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dez_
passos_alimentacao_saudavel_guia.pdf 
5. Manual de orientação sobre a alimentação escolar alunos com necessidades especiais / [organizadores 
Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos...[et al.] – 2. ed. – Brasília: PNAE: CECANE-SC, 2012. 
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/110-
alimentacao-e-nutricao 
6. Manual de orientação para a alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do
adolescente e na escola/Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia,
3ª. ed. Rio de Janeiro, RJ: SBP, 2012. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_
upload/2015/02/14617a-pdmanualnutrologia-alimentacao.pdf 
7. Resolução CFN 333, de 03 de fevereiro de 2004. Disponível em: http://www.cfn.org.br/wp-content/
uploads/resolucoes/Res_333_2004.htm  
8. Resolução CFN 389, de 24 de outubro de 2006. Disponível em: http://www.cfn.org.br/novosite/pdf/
res/2006/res389.pdf 
9.  Resolução CFN 605, de 22 de abril de 2018. Disponível em: http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/
resolucoes/Res_605_2018.htm 
10. Resolução CFN 604, de 22 de abril de 2018. Disponível em: http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/
resolucoes/Res_604_2018.htm 
11. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/
PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf 
12. RESOLUÇÃO-RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. Disponível em: http://portal.anvisa.
gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%
2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b 

13. Lei 3832 de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_
juridico/documentos/leis/lei3832.pdf

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

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e polissemia.
6. Dúvidas de ortografia (mas, mais, meio, meia, afim, a fim, mal e mau).
7. Processo de formação das palavras.
8. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
9. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
10.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
10.1 Período Simples e Período Composto.
11. Uso da Crase.
12. Concordância nominal e Verbal.
13. Emprego dos sinais de pontuação.
14. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
15. Pontuação.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 95; 
188; 195). Disponível: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.
pdf 
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/
leis/lei3601.pdf 
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_
administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: http://www.
funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição 
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, 
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, 
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

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

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/06/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/06/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/07/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/07/2019 Abertura das Inscrições
18/07/2019 Encerramento das Inscrições

03, 04 e 05/07/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

11/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

03 a 18/07/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

03/07/2019 a 23/08/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/07/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/08/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
24/09/2019 Previsão de Classificação Final
10/10/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de junho de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 15/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 
PEDIATRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Eli Roberto Garcia Filho, Geraldo Henrique Soares da Silva, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a 
coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 1657/2019, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.



21DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE JUNHO DE 2.019

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– MÉDICO - 
PEDIATRA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
e Residência 

Médica ou Título 
de Especialista 
em Pediatria ou 
estar cursando 
Residência ou 
Especialização 
em Pediatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar.(33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar.(60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar.(100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar.(166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de 
plantão ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 03 
(três) de julho de 2019 ate às 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PEDIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (onze) de julho de 2019, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.

2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 03 (três), 04 (quatro) e 05 
(cinco) de julho de 2019, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo III. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 11 (onze) de julho de 2019.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
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ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 03 (três) de julho de 
2019 a 22 (vinte e dois) de agosto de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 23 (vinte e três) 
de agosto de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.

a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 03 (três) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde –MÉDICO - 

PEDIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
PEDIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de agosto 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 aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
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j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 1657/2019;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 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 médica (exceto o 

exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 

como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PEDIATRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PEDIATRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação do SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);

l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Pediatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista 
em Pediatria concedido pela Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Médica Brasileira ou Declaração 
informando estar cursando Residência Médica ou Especialização em Pediatria,  bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para 
o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, 
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1657/2019.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PEDIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado 
do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de 
eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. 
Realizar exames clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames.  Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou 
cirúrgicos) de urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. 
Fazer acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar 
médico especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais 
Básicas ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto 
Atendimento. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame 
clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. 
Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso 
de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do 
paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. 
Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto 
dos materiais utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado 
dos equipamentos médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo 
de higienização dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. 
Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. 
Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, 
reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. 
Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar 
a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário.  Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões
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 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/06/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/06/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/07/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/07/2019 Abertura das Inscrições
18/07/2019 Encerramento das Inscrições

03, 04 e 05/07/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

11/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

03 a 18/07/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

03/07/2019 a 
23/08/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/07/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
10/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
22/08/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
24/09/2019 Previsão de Classificação Final
10/10/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de junho de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 16/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
William Davila Delgallo, Maria Helena de Abreu e sob a coordenação de Walquiria Colla de Abreu 
Bastos e Giedri Cristina Bispo Sanchez, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1656/2019, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM/
SP) e Residência 
Médica ou Título 
de Especialista em 

Ginecologia/
Obstetrícia 

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar.(33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar.(60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar.(100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar.(166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de 
plantão ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 05 
(cinco) de julho de 2019 até às 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de julho de 2019, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 05 (cinco),  08 (oito) e 09 
(nove) de julho de 2019, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
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Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo III. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 11 (onze) de julho de 2019.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 05 (cinco) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 05 (cinco) de julho de 
2019 a 22 (vinte e dois)  de agosto de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 23 (vinte e três) 
de agosto de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 05 (cinco) a 18 (dezoito) de julho de 2019.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde – 
MÉDICO -  GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação 

SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de agosto 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 aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso; 
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 1656/2019;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 

qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 

qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,0 pontos 3,0 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 médica (exceto o exigido no 
pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2019.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.

6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
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12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação do SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

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

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

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

3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de seu RG (www.ssp.sp.gov.br) com o nome atualizado;
n) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) 
(prazo de 5 dias para emissão)
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
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3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1656/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado 
do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de 
eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. 
Realizar exames clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames.  Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou 
cirúrgicos) de urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. 
Fazer acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar 
médico especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais 
Básicas ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto 
Atendimento. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame 
clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. 
Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso 
de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do 
paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. 
Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto 
dos materiais utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado 
dos equipamentos médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo 
de higienização dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. 
Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. 
Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, 
reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. 
Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar 
a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 

epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário.  Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Ginecologia Básica
2. Obstetrícia Básica
3. Pré-Natal
4. Endocrinologia da Reprodução
5. Complicações médicas durante a gravidez
6. Ética em Ginecologia e Obstetrícia
7. Humanização da gravidez, parto e puerpério
8. Doenças benignas e malignas das mamas
9. Diagnóstico por imagem
10. Anticoncepção
11. Oncologia ginecológica
12. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
13. Gravidez na Adolescência
14. Climatério
 
Bibliografia
1. Revistas SOGESP anos de 2013 até 2017.
2. Ministério da Saúde – 2015 – Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis.
3. Ministério da Saúde -2016 – Diretrizes brasileiras para o rastreamento do Câncer do colo do útero. INCA.
4. Manuais de orientações – FEBRASGO – 2016 e 2017.
5. Protocolos Assistenciais Clínica Obstétrica - FMUSP 2016 - Zugaib M, Bittar RE, Francisco RPV.
6. Rotinas em Obstetrícia – Freitas F, Martins Costa SR, Ramos JGL, Magalhães.
7. Obstetrícia Fundamental – Montenegro CAB, Rezende Filho, J. Rezende
8. Zugaib Obstetrícia – Zugaib M, Francisco RPV.
9. Trombofilias – Baptista FS, Oliveira ALML.
10. Lúpus e gravidez – Brenol JCT, Xavier RM, Brenol CV, Monticielo OA.
11. Tratado de Ginecologia – Berek JS, ed. Berek e Novak.
12. Rotinas em Ginecologia – Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EPI.
13. Recomendações SOGESP – Volumes 1 e 2.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: legislação, formação e fundamentos das políticas de saúde no Brasil
1. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8142.htm
4. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona. 
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
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5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
7. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
8. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
 
II - Administração, planejamento e gestão em saúde. Modelos de atenção e gestão do cuidado em 
saúde.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/
portaria-n-2436.pdf   OU  http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jor
nal=1&pagina=68&totalArquivos=120
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde –3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7). Disponível 
em: http://www.conselho.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Conferencias/10%20CES/politica_nacional_
promocao_saude_3ed.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
11/06/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
18/06/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/07/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/07/2019 Abertura das Inscrições
18/07/2019 Encerramento das Inscrições

05, 08 e 09/07/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

11/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

05 a 18/07/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

05/07/2019 a 23/08/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/07/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/07/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/08/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
22/08/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
25/08/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
27/08/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
24/09/2019 Previsão de Classificação Final
10/10/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 11 de junho de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

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.

CURSO: “ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO” - TURMA 2

Ementa:
Objetivo do curso: Apresentar aos servidores, importância e aplicabilidade de técnicas de organização e 
planejamento no desenvolvimento de suas funções.
Conteúdo programático:
Conceito e princípios de organização e planejamento;
Desmistificação de crenças relacionadas à organização e ao planejamento;
Organização de ideias;
Gestão do tempo;
Qualificação das tarefas;
Organização do trabalho;
Impactos positivos de planejamento;
Apresentação de ferramentas facilitadoras

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: 29/07/2019 –14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante:
Walessa Fernandes Rubim
Formada em Secretariado Executivo pela Universidade do Sagrado Coração – USC e especialista em 
Gestão Empresarial pela FIB – Faculdades Integradas de Bauru.
Atualmente idealizadora da empresa Secre.Jur – Serviços e Treinamentos Secretariais, que tem como 
missão, oferecer, de forma personalizada, para empresas de pequeno porte e escritórios de advocacia, 
soluções práticas e eficazes de melhorias e correções em seus processos secretariais.
Experiência de mais de 20 anos nas áreas de atendimento e secretariado, sendo 13 destes, dedicados à 
gestão de escritórios de advocacia.

Inscrições: das 13h do dia 06/06/2019 às 12h do dia 29/07/2019, 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.

EXTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.150/17 - PROCESSO Nº 20.360/17 
- CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: SOCIEDADE TÉCNICA 
EDUCACIONAL DA LAPA S.A - FAEL - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula “DO PRAZO” 
para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “O presente 
convênio vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período até 
atingir o prazo máximo de 60 (sessenta) meses”. - ASSINATURA: 03/05/19.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Donizete do Carmo dos Santos
Secretário Interino
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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

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

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

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

Telefone: (0xx14) 3279-1218

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

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

FEIRAS LIVRES
Domingo

Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Joaquim guilherme Rua bernardino de campos 28 06:00 às 12:00

Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

Jd.Redentor/ Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00
Segunda- feira

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

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

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

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

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

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

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

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

Al. das Glicineas
Rua Marcílio Dias

1
5

06:30 às 11:00
06:30 às 11:00

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

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

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

NOTIFICAÇÃO 12/2019

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.

07/06/2019 MERENDA FEDERAL – PRÉ ESCOLA R$         111.806,40 
07/06/2019 MERENDA FEDERAL - AT. ED. ESPECIALIZ. R$             6.603,80 
10/06/2019 FPM R$     1.868.469,75 
10/06/2019 ITR R$             7.022,46 
10/06/2019 FUNDEB R$         357.266,50 
11/06/2019 ISS SIMPLES R$           62.009,53 
11/06/2019 FUNDEB R$     1.674.836,29 
13/06/2019 ISS SIMPLES R$           32.474,89 
13/06/2019 QUOTA QESE FEDERAL R$     1.024.570,84 
13/06/2019 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$           94.500,00 

DIRETORA: ROSSANA CLAUDIA I. DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
20.029/2019 Helder José Sena e Silva; 50.105/2019 Laurival Braz Cavalieri; 62.905/2019 Maria Izabel 
de Oliveira Rodrigues; 67.131/2018 Associação Residencial Villaggio III; 26.174/2019 Maria de Fatima 
Ledo da Silva; 42.441/2019 Yoshinori Masuyama; 27.460/2019 Rosangela Regina dos Santos; 17.752/2019 
Marlene Aguiar Yague; 47.331/2019 Caroline Lanzoni Pereira; 30.573/2019 Maria Madalena Dario; 
23.960/2019 Edgard Lisboa; 24.027/2017 Marcos Takeshi Fujiyama.

PROCESSOS INDEFERIDOS
15.687/2019 José Rafael Sanches; 18.100/2019 Maisa Rayes; 28.905/2017 Marcia Antonia Andrade de 
Lima Dias.

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
11.354/2017 João Estrada.

PROCESSOS DEFERIDOS CONDICIONALMENTE
62.249/2019 Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo em Bauru.

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 

calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 
terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do 
cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  
resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia 
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).

RESULTADO DO SORTEIO DE VAGAS PARA O CURSO DE FÉRIAS DO ZOOLÓGICO

Leia com atenção as regras do método de inscrição
Na listagem abaixo constam os nomes e números das crianças sorteadas para as vagas do curso de férias e 
as listas de espera.
Os responsáveis pelas crianças sorteadas devem ir ao Centro de Educação Ambiental do Zoológico, nos 
dias 18 ou 19 de Junho, entre as 8h e 16h, portando o RG da criança e comprovante de residência, para 
efetivar a inscrição.
O Zoológico não ligará para informar que a criança foi sorteada, caso o responsável do sorteado não 
compareça ao Centro de Educação Ambiental nos dias citados para efetivar a inscrição, a criança perderá a 
vaga. A partir do dia 24 de Junho serão chamados para efetivar as inscrições os responsáveis pelas crianças 
que ficaram na lista de espera.

LISTA DE SORTEADOS MENINOS - Aprendendo e Brincando no Zoo (4 a 6 anos) 
Número  Nome

80 Enrico Moraes Z. Yamamuro 
82 Iran Negrão Vitale
89 Enzo Araújo Prestes
91 Mateus Neto Rodrigues 
00 Heitor Zappa Versati Tessari
01 Gabriel Pinto Teixeira 
04 Gabriel Carvalho Alves
05 Enzo Gabriel da S. Ramos
06 José Eduardo Perin Veríssimo
08 Matheus Mendonça Galvão
09 Daniel José Mendes Arielo
10 Lucas Doca de Freitas
11 Matteo Martins Pasquarelli
12 Leonardo Barreto Costa
13 Davi Martins Paes Moreira
14 Diogo Alcazar dos Santos
15 Pedro Henrique Costa Ruiz
17 Joaquim Lopes de Lima
19 Ruan Queiroz Bezerra
20 Lorenzo Scarparo Caricati 

LISTA DE ESPERA MENINOS - Aprendendo e Brincando no Zoo (4 a 6 anos) 
Número  Nome

21 Acácio Mendes dos Santos Junior
22 Guilherme Cracco de Mello
23 João Vitor Pereira Rezende 
24 Miguel Clapis Sanches 
25 Miguel Figueiro Silva
26 Davi Luiz Quintino Miott
28 Lorenzo Marconato Rezende
29 Gustavo Senis de Freitas
30 Igor Guimarães Rondon Bueloni
31 Kauã Costa da Silva
32 Vicente Ferreira Forlin 
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34 Luis Francisco Pinke Testa
35 Guilherme Martins Delazari
38 Arthur Possidonio Grego
42 Luca Faria Figueira
43 Augusto Bispo Jordão
44 Gustavo Rafael Mazotti Muniz
45 Nicolas Feola Moraes 
46 Miguel Liporoni Cunha
48 Felipe de Paula Souza
49 Nicolas Pereira Silva
50 João Miguel Moretti
51 Davi Liporoni Cunha
55 Isaque Negrão Vitale 
56 João Ricardo Batista da Paz
57 João Miguel da S. Janoske
58 Luy Camilo Yhuncker dos Santos
59 Diogo Gonzalez Alves 
60 João Marcelo Toloi Berriel Cardoso
62 Luan de Aguiar Cabral
64 Felipe Rocha Zaramelo
67 Guilherme Senis de Freitas 
68 Heitor Machuca Yanagui
69 Lucas Isamu Cunha Takehara
70 Raphael Mathias S. Fardim 
71 Renato Arielo Moraes
72 Gabriel Santos Barbieri
73 Felipe José Santana Reti
74 Tony Michel Raad 
75 Lucas de Oliveira Betetto
78 Gabriel Galvão Luiz

LISTA DE SORTEADOS MENINAS - Aprendendo e Brincando No Zoo (4 a 6 Anos) 
Número Nome

80 Ana Julia Exel Bonfante
81 Isis Reche
82 Natalia Mendes dos Santos
84 Isabela Santos Borges de Souza
87 Manuela Rapini
88 Maria Luiza Bozzini Vieira
90 Marina Bueno Rosseto
92 Isabele de Oliveira Costa Nunes
93 Maria Clara Fernandes de Andrade dos Santos
94 Maria Luiza Gimenes Andrade
95 Marcela de Almeida Pinto Nogueira
96 Ana Julia Sabino Esposito
98 Caroline de Martin Takehara
99 Manuela Laborda Cardia
00 Heloisa Pivotto Holgado
01 Lara Gomes Gobbi
02 Lindy Carpejani Silva
03 Alice Dota Castilho
04 Livia Brito de Souza
05 Yasmin Silva Abraão

LISTA DE ESPERA MENINAS - Aprendendo e Brincando No Zoo (4 a 6 Anos) 
Número  Nome

06 Yasmim Rosalin Pinheiro 
10 Laura Candido Bozzini
11 Sophia Gabriella A. Moura
12 Alice Mata Doro
13 Sophie Antonelli Silva 
14 Lavínia Siqueira Martins
15 Sara Beatriz Doro Ferreira
16 Maria Luiza Silveiro
19 Isadora Shayeb Dosso
21 Manuela Moraes Z. Yamamuro 
22 Emanuelly Teodoro Vicente
23 Clara Camilo Schiavon
24 Suham Larissa dos Santos Vieira
25 Gabriela Negrisoli Fernandez Poletini

26 Laura Gosalbes Gomes 

27 Beatriz do Amaral Pinheiro 
28 Ana Laura Minorello
30 Luisa de Castro Ladeira
32 Beatriz Rafacho Storti Gasparini
33 Maria Eduarda Ferrari da Costa 
35 Clara Bolonha Ongaro
36 Isabela Garcia Pinheiro
37 Lara Amy Suzuki de Freitas 
38 Manoela Messias Domingues Pereira
39 Ana Paula Pelegrine
40 Ana Carolina Pavarin
42 Angelina Tereza P. Marques
43 Lais Bartazini Queiroz
46 Estela Moura Bochini
47 Lorena Cefaly Leite 
48 Lorena Delamano Franco
50 Rebeka Batista Fernandes 
51 Ana Beatriz Rufino Rosa 
52 Heloisa Ribeiro Camargo
53 Mariana Witzler
54 Mariana Prado de Lima 
56 Laura Ribeiro Prestes
57 Sophia Marchetti de Rosis Ribeiro
58 Maria Luisa Moreira
59 Valentina Freitas
60 Ana Laura Sabino Esposito
61 Lara de Santi Bianconi
62 Nina Bastos Predrosa 
63 Letícia Sousa N. Rodrigues
64 Larissa dos Rios Marsola
65 Isabelli Alves de Aquino
66 Manuella Schimidt Amorin 
67 Julia Yukari Matsui
68 Nubia de Carli Octaviano 
69 Bianca L. da Silva
70 Luisa Ferraz de Camargo
71 Nicole Pinke Honório dos Santos 
73 Isabela Benicá Tanaca
75 Clara Curi Saneti
76 Emanuelly dos Santos Bononi
78 Fernanda Pontes de Camargo 

LISTA DE SORTEADOS- MENINOS Eco Zoo Mirim (7 a 10 Anos) 
Número Nome 

80 Helio de Marque Neto
81 Pedro Henrique Beltrami Alves 
82 Davi Pinheiro Chagas Moço
83 Heitor Benazzi Barros Lopes
84 Luciano de Almeida P. Nogueira 
85 Arthur Cortez de Siqueira
86 Matheus Henrique Pinke Jacinto
87 Matheus Henrique Bueno Neques 
88 Heitor Araujo Prestes
89 Davi Lopes Inácio
90 Gabriel Willian de Oliveira Santos Rodrigues 
91 Lorenzo Garcia Mondelli
92 Davi Gottlob Del Nery
93 João Pedro Exel Bonfante
94 Antonio Casagrande Langoni
95 Felipe Johansen Perroca
96 Gabriel Mantovani Teixeira
97 Pedro Balmant Ribeiro 
98 Marcelo Rodrigues Borges Filho
99 Miguel Victal dos Santos

LISTA DE ESPERA- MENINOS Eco Zoo Mirim (7 a 10 Anos) 
Número Nome

00 Augusto de Mattos Dornelas
01 Lucas Demarco Tunes
02 Leonardo Ferreira Mosquim

03 Abraão Godoy de Souza
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04 Henry Barsote Garcia
05 Mateus Feola Moraes
06 Enzo Bastazini Queiroz
07
07

João Miguel Peres Marques*
Eduardo Henrique Francisco de Oliveira*

08 Arthur Marques Bergonzine Gomes
09 Marcos Augusto de Oliveira Picoleto
10 Benjamim Bittencourt Pereira Pimentel
11 Arthur Gejão Osti
12 Romeo Gavioli de O. da Silva
13 Pedro Yuma Tane
14 Otavio Ungaro Rodrigues
15 Cesar Cincotto de Carvalho
16 Guilherme Porto
17 Bernardo Rodrigues Carvalho
18 Samuel Toledo Damasceno
19 João Vitor Lima Crivelaro
20 Luiz Miguel Ros Sabino
21 Caio Matheus Bastazini Aguiar
22 Heitor Valelongo Manente Silva
23 Lucas da Costa Tobias
24 Lucas Garcia de Camargo
25 Kaue de Abrel Thamis Garrido
26 Pedro Melanda Chirinea
27 Gabriel Ronzani José
28 Otávio Barros Braga
29 João Vitor Medeiros Alves
30 Leonardo Flores Marques
31 João Pedro Furlanetto Menconi
32 Matheus Jonson Oliveira
33 Eduardo Sabino Esposito
34 Lucas N. Salvador
35 Matheus Ros Prudente
36 Murilo de Medeiros Oliveira
37 Marco Gabriel da Silva
38 Gabriel Ferraz de Camargo
39 Rhyan Miguel Turcato
40 Nicolas Yuki Kamazaki
41 Guilherme Moggioni Munhoz Goes Rodrigues
42 Miguel Grava Gonçalves
43 Bruno Montouro Medvechick
44 João Gabriel de Deus Souza
45 Henrico Alves Gonçalves
46 Rafael Lourençoni Napolitano
47 Miguel Ferreira Moraes
48 Vinícius de Oliveira Machado Pety
49 Arthur Peres Rodrigues
50 Lucas Henrique Beretta Floriano
51 Leonardo Lourençoni Napolitano
52 Lucas Grego Mariano
53 Enzo Fidencio Rapini
54 Lucas da Silva Macacari
55 Gustavo Theodoro
56 Pedro Palaro Moreno
57 Diogo Gomes de Barros
58 Lucas Fregolente Gonçalves
59 Arthur Henrique Francisco de Oliveira
60 Tiago Hajime Omi Oliver
61 Felipe Nascimbem Bragim
62 Enzo Pietro Assumpção
63 Lucas Domingues Mayuiorm
64 Vitor Henrique Rodrigues Bispo
65 Ítalo Pelanda Zampronio
66 João Igor M. dos Santos
67 Caue Guimarães Rondon Bueloni
68 José Augusto Trambaiole Florindo
69 Ícaro Franco de Sá Andrade
70 Pedro Henrique Oliveira Santos Souza
71 Vitor Curi Saneti
72 Felipe Bijos Mancuso Moya

73 Gustavo Martins Delazari

74 Luis Fernando Garcia Godoy
75 João Vitor Fazzio Maldonado
76 Lucas Joas Alves
77 Caetano Bozzini Vieira
78 Luan Bragion Bertizoli
79 José Augusto Carneiro de Oliveira

LISTA DE SORTEADOS- MENINAS Eco Zoo Mirim (7 a 10 Anos)
Número Nome

80 Elis Silvino Busalaf
81 Manuela Carrijo Moron
82 Manuela Neves Oliveira
83 Pietra Dorse
84 Luana Bale Carrilho
85 Julia Marcelino Desidério
86 Alice Barreto Costa
87 Julia de Oliveira Machado
88 Larissa Bergonso Pereira
89 Luíse dos Anjos Camargo
92 Yasmim Veraldo
93 Bianca Amaral de Queiroz
94 Maria Clara dos Anjos Grazieri
95 Beatriz Petelinkar Lacerda
96 Ana Laura Barbosa dos Santos
97 Nicole Delamano Franco
98 Ana Luiza Cardozo Missão
99 Yasmin de Oliveira Nicoleto
00 Lara dos Reis Silva Mello
01 Melissa Simonetti Correa

LISTA DE ESPERA- MENINAS Eco Zoo Mirim (7 a 10 Anos)
Número Nome

02 Manuela Ramos Jardim
03 Lavínia Rossi Batista
04 Sofia Macedo Santos
05 Yasmim Moreira Talarico
06 Yasmin Fernandes Machado
07 Livia Gonçalvez Fernandes
08 Jasmim Aronne Massad
10 Julia Carreira Buso
11 Manuela Svizzero
12 Lara Fernandes
13 Yasmim Tamani S. Picoleto
14 Brenda Bijos Mancuso Satilio
15 Alice Hamer Lima
16 Manuela Pizzo
17 Raphaela Ribeiro Bussola
18 Kauana Ribeiro Silva
19 Rafaela dos Santos Ueda Toledo
20 Sunshine Vitória Z. dos Santos
21 Karina Benicio Arielo
22 Valentina Shayeb Dosso
23 Maria Antonela Toloi Rodrigues da Silva
24 Alicia Aiko Iarochinski
25 Luiza Evangelista Faria
26 Maria Eduarda Carreto Malagoni
27 Valentina C. Paterno
28 Rayssa Isabely da Silva
29 Sofia Cardoso Viana
30 Rafaela Viudes Dias
31 Heloisa Vieira Ricci
32 Raquel Cerqueira Cáceres
33 Isabel Guedes de Azevedo Oliveira Benides
34 Maria Fernanda Dess Morça Pires
35 Alice Ferreira Forlin
36 Ana Júlia Vitoldo Andreassi
37 Beatriz Marcelino Sallum de Souza
38 Amanda de Freitas Colacino Seretti
39 Nina Gamba Yoshida
40 Rafaela Pires Oliveira

41 Ana Beatriz Menezes de Mattos Jardim
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42 Cecilia Candido Bozzini
43 Mariana Yumi Matsui
44 Lais da Rocha Tavares Duarte
45 Gabriela Levy Abrahão
46 Alice Rojas Munhoz
47 Maria Laura Pinheiro Chagas
48 Luisa Woelke Fendel
49 Julia Cruz
50 Heloisa Moraes de Oliveira
51 Maria Eduarda Fonseca de Castro
52 Mariana Pelegrini
53 Marina de Barros Fraga Gonçalves
55 Marina Cefaly Leite
56 Isabele Vitoria Ubeda dos Santos
57 Isadora Jurema Caffeu de Souza
58 Catarina Viana Andrioli
59 Flavia Pereira Luiz
60 Giovanna Herrera Bertochi
61 Ana Laura Manduca Monteiro
62 Ana Clara Figueiredo Gomes
63 Maria Fernanda Laurindo de Queiroz
64 Helena Cincotto de Carvalho
65 Amanda Lago Andrade Silva
66 Karina Lara Barbosa dos Santos
68 Beatriz Ferreira de Brito
69 Raphaella Vitoria da Silva
70 Liz Daijó Ramos
71 Laura Pereira Rios de Carvalho
72 Ariane Pelegrini
73 Emanuelle Truxilo
74 Gabrielle Ayumi Nishida Rocha
75 Yasmin Damada Franco
76 Nina Michel Raad
77 Adrielly dos Santos Borroni
78 Rebeca Avanço
79 Violeta Garcia de Oliveira

LISTA DE SORTEADOS- MENINOS Eco Zoo (11 a 15 Anos)
Número Nome

80 Eduardo Ferreira de Almeida dos Santos
81 Gustavo Yunes Olivatto
89 Abner Pereira Cirpiano
90 Davi Pontes de Camargo
91 Leonardo Macedo Ruiz
92 Vinicius Macedo Santos
94 Arthur Serra de Lima
95 Rafael Theodoro de Souza Angerami
97 Matheus Navarro Rodrigues Sousa Filho
03 João Guilherme Barreto
04 Raul da Silva Neto
08 Rafael Marsiglio Schwarz
13 Gabriel Von Dreifus de Marchi Santos
15 Matheus Malagute
16 Matheus José Santiago Teixeira
19 Rafael da Rocha T. Duarte
24 Gabriel Ubeda dos Santos
26 Lucca Martins Pasquarelli
28 Gustavo Alonso Ziglio
30 Jeferson Pereira Luiz

LISTA DE ESPERA- MENINOS Eco Zoo (11 a 15 Anos)
Número Nome

32 Miguel Marques Bergonzine Gomes
34 Victor Rosseto Teixeira
35 Thierry Carpejani Silva
36 Lucas Carreira Buso
39 Nicolas Costa dos Santos
43 Ricco Mendes
44 Felipe Claudino Gomes
45 Pedro Henrique Soares Bilche

48 Eduardo Luis da Silva Alves

54 Yan Mahnis Ruiz
57 Matheus Cardoso Rodrigues
58 Bruno Figueiredo Câmara
59 João Paulo Freire dos Santos
60 Leonardo Cortez Souza
61 Gabriel Freire dos Santos
66 Julio Henrique Santana
67 Eduardo Guedes Barreto Gonçalves
76 Enzo Ferrari Miguel
78 Pietro Henrique Versati Guedes

LISTA DE SORTEADOS- MENINAS Eco Zoo (11 a 15 Anos) 
Número Nome

80 Maria Eduarda de França Ricci
82 Mariana Caroline Silva
83 Luisa Cury Saneti
84 Bianca do Prado Correa
85 Sofia Turtelli Lagreca Delgado da Silva
87 Ana Julia Doro Janeiro
89 Sofia Moreno de Oliveira
90 Lorena Murça Pantori
91 Ana Caroline de Jesus Pereira
96 Elisa Cafeo Alves
98 Leticia Yumi Suzuki de Freitas
00 Lívia Talon Florentino
03 Helena Manzano Martins
04 Letícia Manduca Monteiro
08 Ivy Luiza Indrigo
14 Ana Sophia de Oliveira Herreira
18 Heloisa Santos Silva
19 Giovana Edmundo Croce
21 Brenda Veraldo
23 Lorena Candioto Clivate

LISTA DE ESPERA- MENINAS Eco Zoo (11 a 15 Anos) 
Número Nome

24 Sabrina Brito dos Santos
29 Jheine Caroline Nunes
30 Isabela Canarin Martha de Pinho
31 Valéria Otto
33 Mayara Egami de Azevedo
35 Izabela Nicoletti Braga
38 Lara Zakir Rufino
39 Nicole Gottardo Rosa
42 Sophia Malaguti de Oliveira
46 Gabriela Edmundo Croce
48 Beatriz Mori Quaglia
50 Gabriela Pavani de Camargo
52 Camila Bozolan de Camargo
58 Sofia Laura Pereira Vieira
69 Laura Johansen Perroca
72 Débora Doro de Souza
74 Ana Beatriz Caussero Andrade
77 Isabella Schimidt Amorim
79 Isabella Rosseto Teixeira

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
EDITAL

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO –COMÉRCIO

COMUNICADO
Referente proc. 42660/2018, ofício sob nº 210/19, comunicamos o Sr. Sérgio Augusto Batista Barreto, que 
não há emissão de autorização para qualquer atividade de permissionário/ambulante até a regulamentação 
da nova lei. (responsável recebeu a 1ª via)

COMUNICADO
Referente e-doc 77423/2018, comunicamos ao requerente anônimo, que referente à Rua Dorotheu Moreno 
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Munhoz, quadra 01 – Jardim Araruna, foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e constatado a retirada 
do trailer. Isto posto acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis serão 
tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE

Lei Municipal 5950/2010
Torna público o resultado das análises dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito 
Profissional (PMP) , Progressão por Qualificação Profissional (PQP), Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipail 
nº 11509/2011, que foram INDEFERIDOS

Matrícula Protocolo Situação Motivo

13933 6852/2017 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 
combinado com o Decreto 11509/2011

32397 33534/2018 Indeferido
(PQPE)

Não se enquadrar no artigo 20º e/ou 21º da Lei 5950/2010 
combinado com o Decreto 11509/2011

32108 67289/2019 Indeferido
(PQPE)

Não se enquadrar no artigo 20º e/ou 21º da Lei 5950/2010 
combinado com o Decreto 11509/2011

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s) servidor(es) interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. Ressaltamos que, de acordo 
com a legislação, o(a) servidor(a) 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.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 17-06-2019

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
90558/2019 TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 7612/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
23273/2019 CLAUDINEI ROBERTO FRANCELOZO 41460/C-1
68001/2019 ARLENIO GONÇALVES DOS SANTOS 001497/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
26858/2019 BARNABÉ CHURRASCARIA LTDA 000975/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
53389/2013 C. R. ROCHA BAR ME
26858/2019 BARNABÉ CHURRASCARIA LTDA

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

PUBLICAÇÃO DE: 15/06/2019 a 17/06/2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
71242/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
39428/2019 FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA 1463/E-1

Relação das licenças liberadas de 03/06 a 14/06/2019

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:

No. Protocolo: 54564/2019                                                 Data do Protocolo:08/04/2019
No. CEVS: 350600301-812-000012-1-0                                       Data de Vencimento: 06/06/2020
Razão Social: DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA
CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24
Endereço: RUA EZEQUIEL RAMOS N.°8-38 – CENTRO
CNAE: 8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

No. Protocolo: 54907/2019                                                    Data do Protocolo: 09/04/2019
No. CEVS:350600301-477-000197-1-2                                          Data de Vencimento: 06/06/2019
Razão Social: SUZAN FIALHO NUNES - ME
CNPJ/CPF: 08.053.436/0001-50
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO N.° 11-56 – CENTRO
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo: 32514/2019                                                   Data do Protocolo: 01/03/2019
No. CEVS: 350600301-477-000124-1-6                                         Data de Vencimento: 07/06/2020
Razão Social: DROGARIA DROGALARA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.350.644/0001-35
Endereço: AVENIDA MARCOS DE PAULA RAFAEL N.° 11-29 – N. H. MARY DOTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 

No. Protocolo:73675/2019                                                    Data do Protocolo:14/05/2019
No.CEVS: 350600301-477-000463-1-0                                          Data de Vencimento: 07/06/2020
Razão Social: EMPORIO HOMEOPATICO COMERCIO E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA 
- ME 
CNPJ/CPF: 09.316.870/0001-49
Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES N.° 16-09 - CENTRO
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 098/19P                                                    Data do Protocolo: 07/05/2019
No. CEVS: 350600301-477-000074-1-2                                       Data de Vencimento: 26/03/2020 
Razão Social: DROGARIA BIOSERVE LTDA-ME
CNPJ/CPF: 18.987.352/0001-48
Endereço: AV. CASTELO BRANCO N.° 16-48 - VILA PAULISTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 59084/2018                                                   Data do Protocolo: 29/08/2019
No. CEVS: 350600301-466-000017-1-6                                         Data de Vencimento:13/06/2020
Razão Social: K & W SAUDE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 23.890.823/0001-35 
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS N.°21-100 – PARQUE JARDIM EUROPA
CNAE: 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS.

No. Protocolo: 60611/2018                                                   Data do Protocolo: 05/09/2019
No. CEVS: 350600301-464-000185-1-1                                         Data de Vencimento:13/06/2020
Razão Social: T.B.B. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 15.319.901/0001-18
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA N.°20-26 – JARDIM AMERICA
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

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

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

PUBLICAÇÃO DE:13/06/2019 a 17/06/2019

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
17798/2019 CASA DE REPOUSO 3 IRMÃS LTDA ME 2071/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55733/2017

INTERESSADO PMB – EMEI PROF CARLOS CORREA
REQUERENTE KELIN NUNES FERNANDES SOUZA

CPF 170.473.338-35

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 26093/2003

INTERESSADO PMB – EMEII LILIAN APARECIDA PASSONI HADDAD
REQUERENTE ANA CLÁUDIA DA SILVA PEREIRA

CPF 218.007.858-79

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
74216/2019 ADAUTO N DOS SANTOS - ME 001063-E-1
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CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 22994/2009

RAZÃO 
SOCIAL MARCO ANTONIO BRAITE

CPF 141.282.558-07
ATIVIDADE ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
ENDEREÇO RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA

CEVS 350600301-863-001663-1-6

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 22994/2009

RAZÃO SOCIAL MARCO ANTONIO BRAITE
Nº DE SÉRIE K00282

MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE/SPECTRO 70X

CORRENTE E 
TENSÃO 70KVP/8MA

CEVS 350600301-863-001664-1-3

INDEFERIMENTO DE PROTOCOLO
PROTOCOLO INTERESSADO

40642/2017 CINTIA ELAINE POLICARPO SILVA

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 40642/2017

RAZÃO 
SOCIAL CINTIA ELAINE POLICARPO SILVA

CPF 306.963.968-23
ATIVIDADE ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
ENDEREÇO RUA MAURILIO LUIZ VIEIRA

CEVS 350600301-863-001279-1-4

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 40642/2017

RAZÃO SOCIAL CINTIA ELAINE POLICARPO SILVA
Nº DE SÉRIE 18612

MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE/ SPECTRO II

CORRENTE E 
TENSÃO 50KVP/10MA

CEVS 350600301-863-003133-1-9

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 35239/2019

RAZÃO 
SOCIAL MARCO CABELLO DOS SANTOS

CPF 054.217.178-36

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO RUA AZARIAS LEITE, N° 12-22
CEVS 350600301-863-001072-0-4

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 35239/2019

RAZÃO 
SOCIAL MARCO CABELLO DOS SANTOS

CPF 054.217.178-36

ATIVIDADE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGÉTICA

ENDEREÇO RUA AZARIAS LEITE, N° 12-22
CEVS 350600301-864-000176-1-2

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 3358/2008 C

RAZÃO 
SOCIAL PRISCILA APARECIDA DALASTI

CPF 304.002.768-95
ATIVIDADE ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
ENDEREÇO RUA ANTONIO ALVES, N° 17-58

CEVS 350600301-865-00173-1-0

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
92134/19 NIVALDO ALVES 001894/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES INTERESSADO

21110/2019 DEVAIR VIEIRA DA SILVA

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

REGIMENTO DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DOS CONSELHOS GESTORES DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAURU – BIÊNIO 2018 -2020.

O Conselho Municipal de Saúde de Bauru e a Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições Legais 
conferidas através da Lei 4923 de 05 de novembro de 2002, através da comissão eleitoral instituída pelo 
Decreto nº 13.753 de 23 de abril de 2018, disciplinam as eleições para os Conselhos Gestores de Serviços 
de Saúde do Município de Bauru para o biênio 2.018 / 2.020, em conformidade com o que normatiza as 
Leis Federais 8080/90 e 8142/90.
Artigo 1º - Este regimento estabelece normas reguladoras das eleições para os Conselhos Gestores de 
Serviços de Saúde do município de Bauru, que deverá ser acompanhada pela comissão eleitoral, sendo 
responsável pela coordenação do processo de divulgação, inscrição e pleito eleitoral.
Artigo 2º - Conforme estabelecido pela Lei 4923 de 05/11/2002, cabe à comissão eleitoral em conjunto 
com o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde dar ampla divulgação do processo 
eleitoral da composição dos Conselhos Gestores de Saúde do município de Bauru, através do uso dos meios 
de comunicação: imprensa falada, televisiva e ou escrita (rádio, jornal, cartazes, televisão, diário oficial, 
etc.), devendo este ocorrer com no mínimo 15 dias de antecedência da realização das eleições;
Artigo 3º - Cabe à comissão eleitoral, serviços de saúde e associações de moradores a divulgação do 
processo eleitoral através de reuniões, visando à ampliação do acesso da participação da comunidade local.
Artigo 4º - Os membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde serão eleitos para um mandato de 
02 (dois) anos a contar da data de sua nomeação.
Artigo 5° - A composição dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde deverá ser paritária, sendo 50% 
de trabalhadores da saúde e de 50% de usuários.
§ 1º  - Dentre os 50% de trabalhadores de saúde, deverão estar inclusos os representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde nos Serviços de Saúde respeitada a paridade, nos termos da Resolução n° 
333/2003, do Conselho Nacional de Saúde da seguinte forma:
I - 25% dos participantes serão representantes dos trabalhadores do serviço de saúde eleitos entre seus 
pares;
II - 25% serão indicados pelo gestor e prestadores de serviços de saúde.
§ 2º  - Os representantes da Secretaria Municipal de Saúde nos Serviços de Saúde serão indicados 
pelo Secretário Municipal de Saúde escolhidos entre os servidores ou funcionários do respectivo serviço.
Artigo 6º - Os membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde serão eleitos através de votação 
secreta, em conformidade com o Artigo 8º da Lei 4923 de 05 de novembro de 2002 e seus incisos, sendo 
lavrada ata onde constará o número de votantes e de votos.
Artigo 7º - As inscrições dos candidatos deverão ser registradas no serviço de saúde onde o mesmo 
for usuário, através de ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, anexo I deste regimento, 
juntando-se no ato documento de identificação com foto, comprovante de residência e Cartão SUS, no 
período de 15 (quinze) dias previstos no cronograma do processo eleitoral, anexo II do regimento.
Artigo 8º - Terão direito a se candidatar como representante dos usuários e a votar os moradores que 
comprovarem residência na área de abrangência do Serviço de Saúde, residentes no Município de Bauru.
Artigo 9º - Os representantes dos trabalhadores de saúde serão eleitos entre os servidores ou funcionários 
ativos e inativos do respectivo Serviço de Saúde; considera-se para o servidor inativo o último vínculo.
Parágrafo Único - É vedado aos trabalhadores de saúde, ativos ou inativos, candidatar-se no seguimento 
dos usuários.
Artigo 10 - O número de membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde poderá variar de acordo 
com a complexidade do serviço, não excedendo a 12 titulares e 12 suplentes entre usuários e servidores (06 
usuários e 06 servidores).
I – De 02 Núcleos de Saúde: Núcleo de Saúde Beija Flor e Núcleo de Saúde Chapadão/Mendonça: quatro 
titulares e quatro suplentes (dois usuários e dois servidores).

II - De 02 Unidades de Referência: Ambulatório Municipal de Fisioterapia e Centro Diagnóstico e Imagem 
de Bauru: quatro titulares e quatro suplentes (dois usuários e dois servidores).
Parágrafo único: por se tratarem de unidades que atendem toda a população de Bauru, para fins de 
paridade: caso não possua inscrições suficientes para compor a paridade do segmento dos usuários, os 
usuários inscritos estarão automaticamente eleitos, podendo o segmento ser completado com usuários que 
componham Conselhos Gestores de outras unidades que tenham interesse na vaga.
§ 1º - Terão direito a se candidatar como representantes dos usuários dos Serviços de Saúde, os moradores da 
área de abrangência e/ou usuários desses serviços, devendo no momento da inscrição apresentar documento 
de identificação com foto, comprovante de residência no município de Bauru e Cartão SUS.
§ 2º - Terão direito a se candidatar como representantes dos trabalhadores dos Serviços de Saúde, servidores 
públicos municipais, servidores contratados através do regime CLT, funcionários contratados mediante 
convênio, que atuam nos Serviços Municipais de Saúde.
§ 4º - É vedado ao membro da Comissão Eleitoral, também candidato nas eleições, a participar ou manifestar 
sobre qualquer fase do pleito na unidade em que se candidatar.
IV - As inscrições deverão ser realizadas nos Serviços Municipais de Saúde devendo ser preenchidas 
conforme ficha de inscrição (Anexo I – atentar para assinatura da ficha e anexar documentos exigidos), e 
após encerramento do prazo de inscrição ser encaminhadas à Comissão eleitoral para análise, validação e 
registro.
Parágrafo Único - Das decisões que versem sobre a impugnação de inscrição (candidatura) caberá recurso 
a Comissão Eleitoral dentro do prazo de 03 dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial do Município.
Artigo 11 - É vedada a inscrição de candidato a representante dos usuários ou servidores em mais de um 
serviço de saúde.
Das Eleições:
Artigo 12 - Serão elaboradas pela comissão eleitoral as cédulas eleitorais, devendo conter o NOME PARA 
REGISTRO e um espaço reservado para a escolha dos mesmos.
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Parágrafo Único: A ordem dos candidatos na cédula será definida por ordem alfabética do NOME PARA 
REGISTRO NA CÉDULA ELEITORAL, indicado na ficha de inscrição.
Artigo 13 – As cédulas eleitorais deverão ser retiradas pela chefia da unidade ou profissional designado por 
esta, no CEREST (Rua Henrique Savi, n° 2-85) com um membro da Comissão eleitoral (Ana Laura), nos 
dias 30 e 31/07/19. No ato da entrega a chefia do serviço de saúde, deve conferir os dados dos candidatos, 
colocar os documentos em envelope, que será lacrado e assinado pelos presentes. O envelope será aberto 
apenas na data da eleição na presença da chefia do serviço de saúde e respectivos candidatos presentes. 
Não havendo a presença de candidatos, poderá a chefia solicitar a um usuário presente na Unidade para 
acompanhar a abertura do envelope.
Artigo 14 - As urnas eleitorais deverão ser lacradas no dia da eleição 15 minutos antes do início da abertura 
da eleição, devendo conter no lacre a assinatura da chefia e candidatos presentes. Não havendo a presença 
de candidatos, poderá a chefia solicitar a um usuário presente no Serviço de Saúde para acompanhar todo 
o processo de lacração da urna.
Artigo 15 - As chefias dos Serviços de Saúde deverão designar dois servidores para o serviço de mesário 
durante o horário da eleição, não podendo executar a atividade candidatos ou pessoas que não façam parte 
do quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 16 - No início do pleito eleitoral as chefias deverão elaborar ata de abertura das eleições contendo 
as seguintes informações: horário de abertura, nomes dos membros do Conselho Gestor e candidatos 
presentes, nome dos mesários que acompanharão o processo eleitoral, bem como deverá ser utilizada para 
relatar intercorrências e informações relacionadas ao processo eleitoral.
Artigo 17 – A eleição dos candidatos trabalhadores deverá ser realizada em data específica, conforme 
cronograma abaixo, devendo ser lavrada ata específica da mesma contendo as seguintes informações: 
horário de abertura, nome dos presentes, nome dos mesários que acompanharão o processo eleitoral, bem 
como deverá ser utilizada para relatar intercorrências e informações relacionadas ao processo eleitoral.
Artigo 18 – Fica vedada a propaganda eleitoral dentro dos limites dos serviços de saúde. Ocorrendo o 
flagrante de propaganda irregular o candidato terá sua candidatura cancelada.

Da Apuração
Artigo 19 - Ao final da eleição na presença da chefia e candidatos, a urna eleitoral deverá ser aberta e 
apurados os votos constantes, devendo ser classificados em ata os eleitos por ordem decrescente (do maior 
para o menor). As atas deverão conter o nome dos candidatos e respectiva quantidade de votos.
Parágrafo Único - Em caso de empate serão utilizados como critério de desempate: maior idade dos 
candidatos.
Artigo 20 – Todo o material utilizado nas eleições (ATAs, listas de presença e cédulas (utilizadas ou não) 
deverá ser devolvido à Comissão Eleitoral (no mesmo local da retirada) via e-doc.
Dos prazos para Recursos
Artigo 21 - Das decisões que versem sobre o processo eleitoral que cuida do presente regimento caberá 
recursos a Comissão Eleitoral dentro do prazo de 03 dias úteis, não chegando a uma decisão caberá ao 
Conselho Municipal de Saúde analisar o conteúdo do recurso e dar parecer final, observada a Legislação 
Vigente.
Da Posse
Artigo 22 - Após apuração dos resultados e publicação desses, os novos Conselheiros Gestores dos 
Serviços de Saúde Bauru, mandato 2018-2020 estarão automaticamente empossados, visto ser uma eleição 
suplementar.
Parágrafo Único - Não será dado posse a candidato que tenha contra si decisão condenatória criminal ou 
de improbidade administrativa, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº - 135, DE 4 DE JUNHO DE 
2010, Lei da Ficha Limpa.
Artigo 23 - Os casos omissos deverão ser decididos pela comissão eleitoral.
Artigo 24 - Este regimento para eleição suplementar, discutido e aprovado pela Comissão eleitoral,  segue 
para ser publicado no Diário Oficial.
Bauru, 07 de junho de 2019.

COMISSÃO ELEITORAL
DOS CONSELHOS GESTORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAURU

BIÊNIO 2018 -2020.
ANEXO I.

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  –  BIÊNIO 2.018 / 
2.020.

SERVIÇO DE SAÚDE
SEGUIMENTO  (     ) TRABALHADOR               (     ) USUÁRIO

NOME COMPLETO
(NOME SOCIAL)

NOME PARA REGISTRO NA 
CÉDULA ELEITORAL

R. G.
DATA DE NASCIMENTO
NÚMERO CARTÃO SUS

ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA / BAIRRO / CEP

TELEFONE RESIDENCIAL E 
CELULAR

E-MAIL
PROFISSÃO

OBSERVAÇÃO:
DEVE SER JUNTADA A FICHA DE INSCRIÇÃO:

CÓPIA DE DOCUMENTO COM FOTO / DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA / CARTÃO 
SUS

COMISSÃO ELEITORAL DOS CONSELHOS GESTORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAURU 
BIÊNIO 2018 -2020.

Declaro que estou ciente da Legislação Vigente e Regimento relativos à eleição.

Assinatura do Candidato
ANEXO II - Calendário:

18/06/19 e 22/06/19 – Publicação do regimento no Diário Oficial do Município.

25/06/19 – Início das inscrições dos candidatos no serviço de saúde onde o mesmo for usuário.
09/07/19 – Final das inscrições.
10/07/19 – Entrega das inscrições à Comissão Eleitoral
11 a 16/07/19– Avaliação, análise das inscrições (deferimento ou indeferimento).
18/07/19 e 20/07/19 – Publicação das Inscrições no Diário Oficial e prazo para apresentação de recursos.
22/07/19 e 24/07/19 – Análise dos recursos apresentados e decisão final.
25/07/19 – Publicação da análise dos recursos e inscrições deferidas. 
26 a 29/02/19 – Elaboração das cédulas eleitorais por serviço.
30 e 31/07/19 – Retirada do material eleitoral.
05 e 06/08/2019  – Realização das eleições (conforme cronograma abaixo)
Eleição dos Conselhos Gestores – Data e Horário de Votação/TRABALHADORES

DATA LOCAL HORÁRIO

05/08/19 – segunda-feira

Ambulatório Municipal de Fisioterapia  (AMF) 
Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru (CDIB)

N.S. Chapadão/Mendonça
N.S. Beija Flor

Das 8h às 16h

Eleição dos Conselhos Gestores – Data e Horário de Votação / USUÁRIO.
DATA LOCAL HORÁRIO

06/08/19 – terça-feira

Ambulatório Municipal de Fisioterapia  (AMF) 
Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru (CDIB)

N.S. Chapadão/Mendonça
N.S. Beija Flor

Das 08h às 16h

08 e 09/08/19 – Devolução do material eleitoral consolidado pela chefia à Comissão Eleitoral.
16/08/19 – Previsão de conclusão dos trabalhos da Comissão Eleitoral e solicitação de publicação. Diário 
Oficial.

COMISSÃO ELEITORAL DOS CONSELHOS GESTORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE BAURU 
BIÊNIO 2018 -2020.

AVISOS

NOTIFICAÇÃO
 FICA A CONTRATADA CARMEN LÚCIA REQUENA ME NOTIFICADA 
QUE, EM DECORRÊNCIA DO ATRASO E INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO OBJETO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 152/18, CONFORME CONTIDOS NO PROCESSO 53.886/17, 
COM FULCRO NOS ARTIGOS 86 E 87, INCISOS II E III, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 
FOI INSTAURADO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS 
NA LEGISLAÇÃO ORA MENCIONADA, QUAIS SEJAM: RESCISÃO CONTRATUAL; MULTA 
MORATÓRIA DE 2% (DOIS POR CENTO) AO DIA, ATÉ O TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS, 
SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO DESCUMPRIDA; MULTA RESCISÓRIA 
DE 10% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO PELA RESCISÃO UNILATERAL; IMPEDIMENTO 
DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
PELO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS.
 NOS TERMOS DO § 2º DO ARTIGO 87, DA LEI N° 8.666/93, CONCEDE-
SE O PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS ÚTEIS , A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA, PARA 
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, OPORTUNIDADE EM QUE O PROCESSO ESTARÁ 
DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .
 BAURU, 12 DE JUNHO DE 2.019.

GUSTAVO CAMPOS ABREU
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019 - PROCESSO Nº 8.378/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ECO VIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS PLÁSTICA EIRELI – Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 
Corpo de Bombeiros, DAE e FUNPREV, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo nº 8.378/2019, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo:
LOTE 03 – Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum tipo domiciliar

ITEM UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

104 Pcte

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 
INFECTANTE, tipo HOSPITALAR, resistente, cor 

BRANCO LEITOSO, confeccionado de polietileno, medindo 
39 cm

Largura x 58 cm Altura(largura pode variar +/-1), suportando 
4,5 kg, com capacidade volumétrica 15 litros, devendo 
constar em cada saco individualmente a identificação do 

fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e 
quilograma, símbolo da substância infectante, com inscrição 

RESÍDUO INFECTANTE, de acordo com as normas da ABNT 
NBR 9191/2008 e NBR 7500. Nº do Registro na ANVISA. A 

embalagem c/ 100 unidades deverá pesar no mínimo 1,10 kg.

Santa 
Clara R$ 9,94

797 Pcte

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 
INFECTANTE, tipo HOSPITALAR, resistente, cor 

BRANCO LEITOSO, confeccionado de polietileno, medindo 
63 cm Largura x 80 cm Altura(largura pode variar +/-1), 
suportando 15 kg, com capacidade volumétrica 50 litros, 

devendo constar em cada saco individualmente a identificação 
do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e 
quilograma, símbolo da substância infectante, com inscrição 

RESÍDUO INFECTANTE, de acordo com as normas da ABNT 
NBR 9191/2008 e NBR 7500. Nº do Registro na ANVISA A 

embalagem c/ 100 unidades deverá pesar no mínimo 3,00 kg.

Santa 
Clara R$ 27,00
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453 Pcte

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 
INFECTANTE, tipo HOSPITALAR, resistente, cor 

BRANCO LEITOSO, confeccionado de polietileno, medindo 
92 cm Largura x 90 cm Altura(largura pode variar +/-1), 
suportando 27 kg, com capacidade volumétrica 90 litros, 

devendo constar em cada saco individualmente a identificação 
do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e 
quilograma, símbolo da substância infectante, com inscrição 

RESÍDUO INFECTANTE, de acordo com as normas da ABNT 
NBR 9191/2008 e NBR 7500. Nº do Registro na ANVISA. A 
embalagem c/ 100 unidades deverá pesar no mínimo de 5,8 

kg

Santa 
Clara R$ 52,20

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 – ASSINATURA: 
30/05/2019 – VALIDADE: 29/05/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2019 - PROCESSO Nº 8.378/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: EMBALA TUDO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS EIRELI ME – Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo 
de Bombeiros, DAE e FUNPREV, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo nº 8.378/2019, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo:
LOTE 03 – Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum tipo domiciliar

ITEM UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 Pcte

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 
COMUM, tipo DOMICILIAR, alta resistência, na cor 
PRETO, confeccionado de polietileno, medindo 75cm 

Largura x 105cm Altura (largura pode variar +/-1), 
suportando 20kg e com capacidade volumétrica de 100 
litros, devendo a embalagem externa do produto conter 

impressão da marca do produto, empresa fabricante, 
número de unidades, dimensões e capacidade do saco 
e tipo de resíduo, atendendo aos requisitos  da NBR 
9191/2008. A embalagem c/ 100 unidades deverá 

pesar no mínimo 08 kg.

Embala 
Tudo R$ 51,78

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 – ASSINATURA: 
30/05/2019 – VALIDADE: 29/05/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2019 - PROCESSO Nº 7.202/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: LM EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP – 
Interessada: Secretarias Municipais de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Agricultura e 
Abastecimento, de Esportes de Lazer, cujas especificações estão indicadas no anexo I e III do Edital nº 
104/2019, Processo Administrativo nº 7.202/2019, mediante Celebração de Contrato, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E CORTINA - AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM QTD 
estimada ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT R$

01 10 Tenda na medida aproximada de 10x40m, em estrutura metálica, 
cobertura em lona, tipo circo. R$ 2.522,00

02 86 Pirâmide na medida de 4x4m, em estrutura metálica, em lona branca 
escoamento de água através de calhas e pés direitos 2,50m de altura. R$ 500,00

03 166 Pirâmide na medida de 5x5m, em estrutura metálica, em lona branca 
escoamento de água através de calhas e pés direitos 2,50m de altura. R$ 580,00

04 7.915 Piso com chapa naval.(metro quadrado) R$ 18,00
05 7.310 Fechamento em lona cortina.(metro linear) R$ 3,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 – ASSINATURA: 
06/06/2019 – VALIDADE: 05/06/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2019 - PROCESSO Nº 8.228/2019 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME – 
Interessada: Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, 
Finanças, Negócios Jurídicos, Bem Estar Social, Administrações Regionais, Saúde, Meio Ambiente, Obras, 
Planejamento, Agricultura e Abastecimento, Esportes e Lazer, Gabinete do Prefeito, Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru e EMDURB, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo 
n. 8.228/19, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item
QTD.

ESTIMADA
ANUAL

Unid. Descrição R$ UNIT

01 318.692 M² Serviço de descupinização, através do sistema 
convencional. R$ 0,02

02 97.416 M² Serviço de descupininação, através do sistema de 
barreira química. R$ 0,01

03 72.351 M² Serviço de descupininação, através do sistema de 
injeção. R$ 0,02

04 552.589 M² Serviço de desinsetização. R$ 0,04
05 450.898 M² Serviço de desratização. R$ 0,04

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019– ASSINATURA: 
11/06/2019 – VALIDADE: 10/06/2020.

TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2019 - PROCESSO Nº 71.136/2018 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: VITANUTRI ALIMENTOS 
EIRELI EPP - Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tendo em vista documentação 
acostada às folhas 187 e 188 dos autos do processo administrativo nº 71.136/2018, as partes resolvem 
alterar a Ata de Registro de Preços nº 081/2019 original para constar os dados do novo Gestor Substituto 

vinculado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente: Astélio Ferreira de Moura, Diretor Divisão 
Zoológico, Matrícula 14.536.
As demais cláusulas da Ata de Registro de Preço nº 081/2019, formalizado em 25 de março de 2019, não 
modificadas por este ou por outro Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
Bauru, 17/06/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 66.249/2019 – 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação prevista no art. 25, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93- Interessada: 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social – Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 
O USO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA 
FAMÍLIA - PROPONENTE: TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP - Valor total: R$ 19.000,00 - Ratificação: 
13/06/2019, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 17/06/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 209/19 – Processo n.º 73.853/18 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 012/19 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE BAURU – SP E CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PÚBLICA 
(OFICIAL) PARA GERENCIAMENTO DAS CONTAS MOVIMENTO EXCETO AS CONTAS 
VINCULADAS COM OPERAÇÕES EM BANCOS PRÉ DEFINIDOS E PAGAMENTO AOS 
FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BAURU – SP – ANEXO I DO EDITAL – Interessada: 
Secretaria Municipal de Administração/Economia e Finanças. Data do Recebimento dos envelopes e 
sessão do pregão 04/07/19 às 14hs30min na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do 
dia 03/07/19 no endereço acima, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 
3235-1337 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 17/06/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital n.º 136/19 – Processo n.º 23.773/19 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
134/19 - Tipo: Menor Preço Total do Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ANUAL DE 
250.000(DUZENTAS E CINQUENTA MIL) UN DE BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA, 
250.000(DUZENTAS E CINQUENTA MIL) UN BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA 
E MEL, 250.000(DUZENTAS E CINQUENTA MIL) UN DE BARRA DE CEREAL SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE E 2.000(DUAS MIL) UN DE BARRA DE CEREAL DIET 
SABOR BANANA(SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 11/06/19 pelo 
pregoeiro e Homologado em 11/06/19 pelo Sr. Prefeito Municipal, à empresa, da seguinte forma: 
LOTE 01 – BARRA DE CEREAIS – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ITEM ESTIM. 
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VL 
UNIT. 

R$ 

VL 
TOTAL 

R$
MARCA

01 225.000 Un. Barra de Cereal sabor Castanha: Demais 
especificações conforme Anexo I do Edital R$ 0,64 R$ 

144.000,00 RITTER

02 225.000 Un.
Barra de Cereal sabor Banana, Aveia 

e Mel: Demais especificações conforme 
Anexo I do Edital

R$ 0,63 R$ 
141.750,00 RITTER

03 225.000 Un.

Barra de Cereal sabor Morango com 
Chocolate: 

Demais especificações conforme Anexo I 
do Edital

R$ 0,63 R$ 
141.750,00 RITTER

04 1.800 Un.
Barra de Cereal Diet sabor Banana (sem 
adição de açúcar): Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
R$ 1,38 R$ 

2.484,00 RITTER

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 429.984,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

LOTE 02 – BARRA DE CEREAIS – COTA RESERVADA
EMPRESA: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ITEM ESTIM. 
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VL 
UNIT. 

R$ 

VL 
TOTAL 

R$
MARCA

01 25.000 Un. Barra de Cereal sabor Castanha: Demais 
especificações conforme Anexo I do Edital R$ 0,64 R$ 

16.000,00 RITTER

02 25.000 Un.
Barra de Cereal sabor Banana, Aveia 

e Mel: Demais especificações conforme 
Anexo I do Edital

R$ 0,63 R$ 
15.750,00 RITTER

03 25.000 Un.
Barra de Cereal sabor Morango com 

Chocolate: Demais especificações conforme 
Anexo I do Edital 

R$ 0,63 R$ 
15.750,00 RITTER

04 200 Un.
Barra de Cereal Diet sabor Banana (sem 
adição de açúcar): Demais especificações 

conforme Anexo I do Edital
R$ 1,38 R$ 

276,00 RITTER

VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R$ 47.776,00 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E 
SETENTA E SEIS REAIS)

VALOR TOTAL DOS LOTES 01 E 02 – R$ 477.760,00(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE 
MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS
Bauru, 17/06/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Diretor de Div. De Compras Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 14.450/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 164/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. Aberto no dia 
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29/05/2019 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente homologados pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 
14/06/2019, conforme segue abaixo:
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Item 02 - Hedera Helix L. 7mg/ml; Forma farmacêutica: Xarope, à R$ 27,22 unitário; Marca:  
FARMOQUÍMICA / Abrilar - 100ml;
Item 05 - Bisoprolol, Fumarato 5mg; Forma farmacêutica: Comprimido Revestido, à R$ 1,41 unitário; 
Marca:  MERCK / Concor / Cx. c/ 30 comp.;
Item 32 - Rivaroxabana 20 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido Revestido, à R$ 
5,6802 unitário; Marca:  BAYER / Xarelto / Cx. c/ 28 comp. ;
Item 35 - Testosterona, Undecilato 250mg/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável, à R$  347,7222 
unitário; Marca:  BAYER / Nebido / Cx. c/ 01 amp./4ml;
CM HOSPITALAR S.A.
Item 09 - Clobazam 20mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ comprimido Revestido/dragea, à 
R$ 0,58 unitário; Marca:  SANOFI - AVENTIS / Urbanil / Cx. C/ 20 comp.;
Item 19 - Insulina Glargina 100UI/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável; Forma de Apresentação 
Frasco - ampola 10ml, à R$  162,54 unitário; Marca:  SANOFI - AVENTIS / Lantus / Frs . c/ 10 ml;
Item 20 - Insulina Glargina 100UI/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável; Forma de Apresentação 
Cárpule 3ml, à R$   52,38 unitário; Marca:  SANOFI - AVENTIS / Lantus / 01 unid.;
Item 21 - Insulina Glulisina 100 UI/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável; Forma de Apresentação 
Sistema de Aplicação Preenchido 3ml, Descartável, à R$   20,27 unitário; Marca:  SANOFI - AVENTIS / 
Apidra Solostar / 01 unid.;
Item 26 - Levotiroxina Sodica 112mcg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido Revestido, 
à R$ 0,47 unitário; Marca:  SANOFI - AVENTIS / Puran T4 / cx. c/ 30 comp.;
Item 29 - Paliperidona 6mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido Revestido de Liberação 
Prolongada, à R$ 16,80 unitário; Marca:  JANSSEN - CILAG / Invega / cx. c/ 28 comp.;
Item 30 - Periciazina 40mg/ml; Forma farmacêutica: Solucao Oral, à R$   11,93 unitário; Marca:  SANOFI 
- AVENTIS / Neuleptil / FRS c/ 20ml.;
Item 33 - Solifenacina, Succinato 10 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido 
Revestido, à R$ 4,15 unitário; Marca:  ASTELLAS / Vesicare / cx. c/ 30 comp.;
Item 37 - Lixisenatida 0,1 Mg/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável, à R$ 174,51 unitário; Marca:  
SANOFI - AVENTIS / Lyxumia / cx c/ 02 canetas;
Item 59 - Evolocumabe 140 Mg/ml; Forma farmacêutica: Solução Injetável, à R$ 901,60 unitário; Marca:  
AMGEN /  Repatha / Cx. c/ 01.
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Item 01 - Diosmina 450mg; Hesperidina 50mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ comprimido 
Revestido, à R$ 0,90 unitário; Marca:  SERVIER /  Daflon / Cx. c/ 30 comp.
Item 15 - Gliclazida 60 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido Revestido de Liberacao 
Prolongada, à R$ 1,34 unitário; Marca:  SERVIER /  Diamicron MR 60 / Cx. c/ 30 comp.
Item 25 - Ivabradina, Cloridrato 7,5 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido 
Revestido, à R$ 1,62 unitário; Marca:  SERVIER /  PROCORALAN / Cx. c/ 56 comp.
GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
Item 12 - Ezetimiba 10mg; Sinvastatina 20mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido 
Revestido, à R$ 2,875 unitário; Marca:  MSD /  Vytorin / cx c / 30 comp.
Item 13 - Ezetimiba 10mg; Sinvastatina 40mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ comprimido 
Revestido, à R$ 5,03 unitário; Marca:  MSD /  Vytorin / cx c / 30 comp.
Item 36 - Trimetazidina, Dicloridrato 35mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido 
Revestido de Liberacao Prolongada, à R$ 1,273 unitário; Marca:  SERVIER /  Vastarel MR / cx. c/ 60 
comp.
Item 39 - Anlodipino, Besilato 5mg; Valsartana 320mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ 
comprimido Revestido, à R$ 2,628 unitário; Marca:  NOVARTIS /  Diovan Amlo Fix / cx. c/ 28 comp.
Item 52 - Condroitina, Sulfato Sodico 1,2g; Glicosamina, Sulfato 1,5g; Forma farmacêutica: Po Oral;, à 
R$ 4,102 unitário; Marca:  ZODIAC /  Condroflex / Cx. c/ 30 sachês
Item 58 - Valsartana 160 Mg; Hidroclortotiazida 12,5 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido /
comprimido Revestido, à R$ 2,21 unitário; Marca:  NOVARTIS /  Diovan HCT / cx. c/ 28 comp.
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Item 18 - Insulina Detemir 100UI/ml; Forma farmacêutica: Solucao Injetave, à R$   59,15 unitário; Marca:  
NOVO NORDISK /  Levemir 3ml Flex Pen / Cart. c/ 05 carp.
Item 22 - Insulina Asparte 100 UI/ml; Forma farmacêutica: Solução injetável; Forma de Apresentação 
Sistema de Aplicacao Preenchido 3ml Descartavel, à R$   31,54 unitário; Marca:  NOVO NORDISK /  
Novorapid 3ml Flex Pen / Cart. c/ 01 carp.
JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME
Item 11 - Diacereina 50mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido Revestido, à R$ 3,425 
unitário; Marca:  TRB PHARMA /  Artrodar / cx. c/ 30 comp.
Item 27 - Linagliptina 5mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido/comprimido Revestido, à R$ 4,705 
unitário; Marca:  BOEHRINGER /  Trayenta / cx. c/ 30 comp.
Item 41 - Vildagliptina 50mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ comprimido Revestido, à R$ 
1,95 unitário; Marca:  NOVARTIS /  Galvus / cx. c/ 56 Comp.
Item 42 - Vildagliptina 50mg; Metformina,cloridrato 850mg; Forma farmacêutica: Capsula /comprimido 
/comprimido Revestido, à R$ 1,945 unitário; Marca:  NOVARTIS /  Galvus Met/ cx. c/ 56 Comp.
Item 43 - Vildagliptina 50mg; Metformina,cloridrato 1000mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/
comprimido Revestido, à R$ 1,945 unitário; Marca:  NOVARTIS /  Galvus Met/ cx. c/ 56 Comp.
ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA
Item 06 - Canagliflozina Hemi - hidratada 300 Mg; Forma farmacêutica: Capsula/ comprimido/ 
comprimido Revestido, à R$ 4,35 unitário; Marca:  JANSSEN - CILAG / Invokana / cx. c/ 30 comp.
Item 28 - Metilfenidato, Cloridrato 36mg; Forma farmacêutica: Capsula/comprimido Revestido de 
Liberação Prolongada, à R$ 6,12 unitário; Marca:  JANSSEN - CILAG / Concerta / cx. c/ 30 comp.
DESERTO: Item 04, 08, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 31, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 e 60.
FRACASSADOS: itens: 03, 07, 34, 40, 44, 47, 56 e 57.
Divisão de Compras e Licitações, 17/06/2019 – 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: 14.450/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 164/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. Ficam as 
empresas, abaixo relacionadas, convocadas para assinatura da ata, dentro do prazo de cinco (05) 
dias úteis, a contar da data desta publicação.

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CM HOSPITALAR S.A.
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME
ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 17/06/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

AVISO DE LOTE FRACASSADO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 63.750/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 414/2018 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição de 04 (quatro) máquinas de costura em zigue-zague, 01 (uma) parafusadeira pneumática manual 
e 01 (uma) serra tico-tico. Aberto no dia 16/01/2019 às 8h. Notificamos aos interessados no certame 
epigrafado que o lote 1 - 04 (quatro) unidades de máquinas de costura em zigue-zague foi FRACASSADO.
Bauru, 17/06/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
CNPJ 45.010.071/0001-03
AVISO DE CESSÕES  DE USO NÃO ONEROSAS:
- Processo PMB 84983/2019, oriundo do PI-COHAB BAURU 933, 10/5/2019: cessão de uso não onerosa 
à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  dos seguintes imóveis:
a) imóvel residencial da Rua Antonio Alcazar, 5-153, Mary Dota, Bauru/SP, matrícula 121.175 – 2º CRI 
Bauru, cadastro municipal 42024023;
b) imóvel residencial da Rua Alziro Zarur, 5-8, Darcy Cezar Improta, Geisel, Bauru/SP, matrícula 118.218 
– 1º CRI Bauru, cadastro municipal 31626019
Período da cessão: 1 ano, de 1/5/2019 a 1/5/2020.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

Portarias da Presidência:

Portaria nº 292/2019-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  nº 307/2013-DAE,  que designou o servidor Sr. IDÉLCIO 
DOS SANTOS, matrícula 102.447, Encanador, portador do RG nº 23109875-3-SSP-SP, para exercer a 
função de confiança de DIRETOR DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, a partir do dia 
11 de junho de 2019.
Bauru, 11 de junho de 2019.

Portaria nº 293/2019-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  nº 539/2018-DAE,  que designou o servidor Sr. EROS 
SAMARA DE SOUSA MOURA, matrícula 100.752, Agente Operacional de Serviços Gerais, portador 
do RG nº 27.849.666-0-SSP-SP, para exercer a função de confiança de COORDENADOR DE EQUIPE 
EXTERNA JUNTO À DIVISÃO TÉCNICA, a partir do dia 11 de junho de 2019.
Bauru, 11 de junho de 2019.

Portaria nº 294/2019-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. EROS SAMARA DE SOUSA MOURA, Agente Operacional de Serviços 
Gerais, matrícula 100.752, portador do RG nº 27.849.666-0-SSP-SP, para exercer a função de confiança 
de DIRETOR DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, a partir de 11 de junho de 2019, de 
acordo com o Artigo 6º,  Inciso I, da Lei Municipal nº 6.365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos 
e deveres inerentes à função.
Bauru, 11 de junho de 2019.



44 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE JUNHO DE 2.019

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, a 
aprovação do Estágio Probatório do servidor Sr. Fernando Augusto Salgado, matrícula 103127, confirmando 
sua efetivação no cargo de Agente de Hidrometria e Medição, com efeitos retroativos a partir de 06 de junho 
de 2019.

Bauru, 10 de junho de 2019
Eliseu Areco Neto

Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Processo Administrativo nº 3210/2019 - Convite nº 001/2019 - DAE
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DO 

PRAZO RECURSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção de motores elétricos trifásico dos conjuntos 
motobombas instalados no sistema de abastecimento de água tratada e na captação do Rio Batalha, 
com fornecimento de peças e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I do Convite. A 
Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações - CPJL:
Informa que, após análise da documentação apresentada, decidiu por unanimidade de votos, considerar 
HABILITADAS as licitantes Yoshikawa Comércio e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ltda., 
Vegatec Soluções em Manutenção Ltda-ME e Momesso & Momesso Comércio de Motores e Máquinas 
Elétricas Ltda-ME e INABILITADAS as licitantes Eletrosilva Enrolamento de Motores Ltda. e ERG 
Serviços de Manutenção Ltda-EPP, conforme Ata nº 3138.
Intima as licitantes do certame epigrafado da abertura do prazo recursal para que, querendo, apresentem 
suas razões nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
Cientifica que os autos do Convite encontram-se à disposição junto à Comissão de Processamento e 
Julgamento de Licitações – CPJL para vista e, mediante requerimento, extração de cópias durante o prazo 
recursal.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 4204/2019 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, notificamos 
os interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da 
empresa Ebara Bombas América do Sul Ltda., para execução de serviço de manutenção corretiva/
preventiva dos conjuntos motor-bomba, 01 (uma) mod. 813-9,115HPMI8S,220/380V, 01 (uma) 
mod. 1012-08,200HPM10,440V e 01 (uma) mod. 813-08,100HPM8S,440V, marca Ebara, conforme 
especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 64.525,82 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/2018

Processo Administrativo nº 3.758/2017 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 078/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de abraçadeiras (colar de tomada) 
em ferro fundido dúctil, de diâmetros diversos, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Michele G. da Silva dos Santos – Comercial Hidráulica EPP 
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 07:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 100 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 100 
x 20 mm (4” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal (PN 10) 
Marca: Hifersane

R$ 13,57

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

02 20 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 125 
x 20 mm (5” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal (PN 10)
Marca: Hifersane

R$ 17,00

03 30 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 150 
x 20 mm (6” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal
Marca: Hifersane

R$ 19,00

04 20 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 200 
x 20 mm (8” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal
Marca: Hifersane

R$ 24,00

05 10 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 250 
x 20 mm (10” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal
Marca: Hifersane

R$ 30,00
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Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

06 05 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil, DN 300 
x 20 mm (12” x ¾”), com furação da derivação com roscas DNR 
¾” conforme NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de 
distribuição de água potável com tubos de ferro fundido conforme 

NBR 7662 e 7663.
Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.

Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 
com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal
Marca: Hifersane

R$ 40,00

07 1.740 Peça

Abraçadeira (colar de tomada) em Ferro fundido dúctil para 
aplicação universal em tubos de ferro fundido dúctil, PVC defofo, 
Fibro cimento (FC) e PVC/PBA de DN 50 mm (2”), com derivação 
roscada DNR ¾”, (2” x ¾”)  conforme NBR NM ISO 7-1, para uso 

em ligações de redes de distribuição de água potável com tubos de 
ferro fundido conforme NBR 7662 e 7663.

Revestimento: Esmalte betuminoso anticorrosivo.
Fornecido em conjunto de dois parafusos de cabeção sextavada 

com rosca sem fim, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, 
galvanizadas a fogo de acordo com ASTM A 153 Classe C, e uma 

guarnição de anéis de borracha para vedação da derivação.
Nota: deverá ser gravado em alto relevo:

Nome ou marca do fabricante;
Diâmetro nominal (DN) da tubulação;

Diâmetro nominal (DNR) da derivação;
Indicação da aplicação em FºFº

A Pressão Nominal
Marca: Hifersane

R$ 12,70

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/07/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2018

Processo Administrativo nº 7.462/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 082/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pedra britada natural graduada nº 04, pedra 
britada graduada (pedra de mão ou rachão) e pedra britada natural graduada nº 01, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Pontepedras Mineração e Britagem Ltda.
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 3.750 M³

PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 04, 
CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA 

E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA).
Marca/Procedência: Pontepedras/Pederneiras

R$ 63,80

02 3.750 M³
PEDRA BRITADA GRADUADA (PEDRA DE MÃO OU 

RACHÃO),  DIÂMETRO MÉDIO 120 MM.
Marca/Procedência: Pontepedras/Pederneiras

R$ 63,80

03 1.500 M³

PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, 
CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA 

E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA).
Marca/Procedência: Pontepedras/Pederneiras 

R$ 63,80

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/07/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2018

Processo Administrativo nº 7.462/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 082/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pedra britada natural graduada nº 04, pedra 
britada graduada (pedra de mão ou rachão) e pedra britada natural graduada nº 01, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Madeireira Petrópolis Bauru Ltda.
COTA RESERVADA:
Lote nº 02 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário 
em R$

01 1.250 M³

PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 04, CONFORME 
NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM 

FRAGMENTOS MOLES (ARGILA).
Marca/Procedência: Pederneiras

R$ 65,00

02 1.250 M³
PEDRA BRITADA GRADUADA (PEDRA DE MÃO OU RACHÃO),  

DIÂMETRO MÉDIO 120 MM.
Marca/Procedência: Pederneiras

R$ 65,00

03 500 M³

PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME 
NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM 

FRAGMENTOS MOLES (ARGILA).
Marca/Procedência: Pederneiras

R$ 65,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/07/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019

Processo Administrativo nº 6.519/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 007/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de hidróxido de sódio, para tratamento de água, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária:  OCC Química Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 120 Tonelada

Hidróxido de Sódio em solução aquosa, concentração mínima 
de 49%, densidade 1,51 +/- 0,02 isento de impurezas, inodoro, 

translúcido.
Marca: Unipar Carbocloro

R$ 1.980,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/03/2019

CONCURSO PÚBLICO 2019
ENGENHEIRO MECÂNICO

EDITAL DE DEFERIMENTO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

1. A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru CONVOCA OS 
CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso Público de ENGENHEIRO 
MECÂNICO para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 08/2019, no seguinte local 
e horário:
DATA: 14 DE JULHO DE 2019 (domingo)
LOCAL: FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU (Rua José Santiago, quadra 15. Jardim Ferraz 
(próximo ao Condomínio Quinta Ranieri, Bauru/SP). 
1.1. A prova terá início a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação, com 
duração máxima de 03 (três) horas.
1.2. OS PORTÕES SERÃO ABERTOS ÀS 8h10min E FECHADOS impreterivelmente às 8h50min, 
não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos no local da realização de prova após 
este horário.
2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário previsto para seu início, observado o horário oficial de Brasília/DF, 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.
2.1. 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.
2.1.1. 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.
2.1.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
3. Demais normas e condições estão estabelecidas no edital de abertura do presente Concurso Público, 
sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

BLOCO B - SALA 24 - 1º ANDAR
Inscrição Nome Candidato CPF
9187323 AARON LEVY COINE 434.494.828-90
9187542 ADOLPHO TOTI 068.053.958-10
9187534 ADRIELL OLIVEIRA DINIZ 091.966.646-90
9187505 ALANA MENDONCA DE FARIAS 013.720.214-85
9187533 ALEXANDRE CAFFEU RAMOS 351.723.408-74
9187529 ALEXANDRE KANEHIDE IJUIM 033.949.811-06
 9187439 ALEXANDRE SARTORI AUGUSTO 357.067.958-60
9187575 ALEXANDRE TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA 369.909.008-65
9187571 ANDERSON WESLEI DA CRUZ 070.849.616-40
9187039 ANDRE IVAIR TELINI JUNIOR 226.804.578-11
9187455 ANDRE RICARDO MARCUSSI DOS SANTOS 379.511.678-35
9187437 ANDREY MELO E SILVA DO ESPIRITO SANTO 819.686.472-87
9187536 ANTÔNIO CARLOS CESETTI GOMYDE 015.469.068-60
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9187530 ARTUR FERREIRA 110.205.506-94
9187053 AUGUSTO LEVORATO KANABARA 378.725.488-95
9187579 AYRTON CORREIA PAVEZI 069.784.249-51
9187113 BRUNO CABRAL BORELLI 421.224.118-80
9187043 BRUNO SCARPARO 402.890.678-47
9187054 BRUNO VARELLA BAPTISTA 419.913.998-20
9187539 CAIO RIBEIRO 326.589.168-25
9187442 CARLOS ALBERTO DALBEN DE OLIVEIRA 190.960.068-79
9187472 CARLOS ALBERTO MAHL SPOHR 044.321.479-46
9187492 CARLOS HENRIQUE SOUZA CHAGAS 219.762.588-80
9187560 CELSO TADEU DO CABO 229.148.218-16
9187510 CESAR SOUTO SOUZA 334.370.478-41
9187032 CIRO GERALDO BRITO LIMÃO 372.759.588-48
9187580 CLAUDEMIR QUIRINO TORRES 268.745.518-09
9187415 CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA MAXIMO 280.457.388-55
9187573 CLAYTHON REMBOSKI DUARTE 442.679.468-41
9187086 DANIEL AUGUSTO SANTOS 413.074.078-46
9187546 DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO 462.851.958-70
9187460 DANILO DE FREITAS ALPHA CORSI 344.982.968-85
9187202 DANILO HENRIQUE RIBEIRO LEITE 381.278.268-55
9187478 DENIS VIVIAN SANCHES 372.693.588-69
9187522 DIOGO USHIZIMA 357.301.098-90
9187237 EDER MARTINS LOPES FREITAS 930.182.401-97
9187060 EDGAR BORALI 302.673.098-05
9187436 EDSON APARECIDO BATISTA 089.258.648-60
9187448 EDUARDO BELINE CAMAFORTE 378.552.518-47
9187171 ERIK ARRUDA 223.379.008-19
9187087 FABIANO DE JESUS CAVALCANTI 038.168.676-00
9187263 FELIPE BORGES CORREA 438.641.388-09
9187247 FELIPE VIEIRA ORLANDO 093.559.666-60
9187561 FELIPE ZOPPI LAMA 399.238.078-51
9187392 FILIPE AMARAL CONEGLIAN 366.743.268-28
9187562 FLORENTINO DO PRADO JUNIOR 415.419.308-27

BLOCO B - SALA 26 - 1º ANDAR
  Inscrição Nome Candidato 
CPF
9187577 FREDERICO DE ANDRADE SANTANA 143.958.307-22
9187556 GABRIEL CERVANTES MAURICIO 424.643.868-55
9187453 GABRIEL KENNEDY MAXIMIANO 423.358.758-09
9187287 GILBERTO GARCIA ROMEIRA JUNIOR 441.375.738-67
9187585 GUILHERME BIAZZI GONÇALVES 375.670.898-58
9187520 GUILHERME DA COSTA DIAS PEREIRA 328.951.988-02
9187535 GUILHERME DE SOUZA AUGUSTO 412.022.318-37
9187461 GUILHERME FRANCISCO MOTA 418.893.918-40
9187566 GUILHERME MANARESI SILVA 319.394.598-69
9187177 GUILHERME TOSHIO DE JESUS 368.184.508-57
9187479 GUSTAVO GUIDO DOS SANTOS 424.061.638-73
9187459 GUSTAVO HENRIQUE TOLEDO DE OLIVEIRA 415.384.868-90
9187440 HENRIQUE BAGAGLI GONÇALVES DE OLIVEIRA 433.228.618-99
9187523 HENRIQUE DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO 408.926.248-84
9187462 IGOR WILKE ATTADEMO 432.591.878-71
9187544 IZAQUE ARRUDA DE PAULA 327.769.808-41
9187144 JOÃO GABRIEL FAUSTINO DO NASCIMENTO 353.681.568-55
9187274 JONAS ALBERTO GASPARINI PEREIRA 397.720.168-93
9187551 JOSÉ FERNANDO DA //SILVA 544.600.698-49
9187467 JOSÉ HENRIQUE ROZA FRANCO 327.656.588-97
9187567 JOSÉ JUAREZ SABBAGH 024.253.168-76
9187350 JOSÉ MARCELO DE FIGUEIREDO 130.828.148-08
9187159 JOSÉ MARIO BETTIO 407.275.118-90
9187034 JOSÉ MIGUEL MONDELLI 161.761.848-94
9187506 JULIANO ZACARONI 073.060.386-56
9187574 LEANDRO BARBOSA FERRI 329.280.938-00
9187110 LEONARDO AUGUSTO ROSA SIVIERO 366.997.668-05
9187106 LEONARDO MENDONÇA 090.204.837-65
9187531 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 054.752.299-10
9187203 LÍVIO MARCOS JOSUÉ 145.951.018-64
9187233 LUCAS DA SILVA FAUSTINO 430.164.358-37
9187583 LUCAS EDUARDO OLIVEIRA ARAÚJO 427.198.058-74
9187524 LUCAS HENRIQUE BOTURA 440.106.738-00
9187456 LUCAS VELOSO PERES 007.577.251-55
9187586 LUIS FELIPE ASSUMPÇÃO 415.735.038-35
9187151 LUIS FELIPE OHKI ZANETTI 085.261.079-33
9187491 LUIZ ANGELO DE PAULA DO ROSARIO 393.619.168-90
9187037 LUIZ CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA 303.764.688-82
9187148 LUIZ GUSTAVO PEREIRA ROÉFERO 395.631.918-46
9187526 LUIZA RAGONI MANIERO 394.227.218-06
9187058 MAASEIAS BARBOSA FRANÇA 325.454.848-57
9187064 MARCELO BATTISTEL SANTANA 417.935.778-03
9187251 MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA 334.898.598-63
9187515 MARCO AURÉLIO ESTEVAM JÚNIOR 100.177.666-64
9187512 MARCOS COIMBRA 186.208.548-01
9187559 MARCOS HENRIQUE SALAME DE ANDRADE 337.133.018-40

BLOCO B - SALA 28 - 1º ANDAR
  Inscrição Nome Candidato 
CPF
9187137 MARCOS HIROSHI TAKAHAMA 404.346.458-42
9187570 MARCOS PAULO DO VALE SOUZA 337.920.668-74

9187484 MARIANA ESTEVES RAMOS 093.724.086-97
9187325 MARINA BORSUK FOGAÇA 033.221.269-60
9187422 MARINA FERRAZ VIANA 407.837.208-23
9187532 MATEUS HUMBERTO MAGALHÃES BRAIT 003.816.922-30
9187035 MATHEUS AUGUSTO MANELCCI 394.578.388-74
9187074 MATHEUS DE OLIVEIRA FELIPE 375.125.038-73
9187189 MATHEUS MIKAEL QUARTAROLI 384.050.828-24
9187441 MAURICIO M GIRALDI 145.977.798-09
9187553 MAYKER HYDEKI MIYANAGA 082.639.099-45
9187528 MURILO CAMARGO 417.099.038-21
9187582 MURILO CÂNDIDO DE MORAIS 118.420.966-99
9187041 NÍCOLAS LARA 398.986.148-46
9187477 NILZO BRANCO OLIVEIRA 357.635.858-79
9187288 PAULO HENRIQUE FERRAZ DO AMARAL 004.731.138-05
9187537 PAULO ROBERTO PEREIRA  220.911.088-20
9187563 RAFAEL LIBERATTI JAVARONI 353.142.958-22
9187473 RAFAEL TEIXEIRA MENDES 110.764.416-02
9187083 RAFAEL ZAGATTO CHRISTIANINI 379.370.388-61
9187257 RAMON DA SILVA ALVES 030.023.705-76
9187514 RAMON MARTINS DRUMOND 038.230.766-63
9187149 RAUL RAMOS FIGUEIREDO 393.205.158-08
9187557 RENATO KAZUKI NAGAMINE 159.491.318-86
9187042 ROBERTA SILVEIRA VOLPATO 413.516.448-07
9187454 ROGÉRIO GONÇALVES MARTINSON 120.116.288-22
9187503 RONALDO DE NICOLAI 365.185.758-16
9187480 SANDRO DE ALMEIDA MOTTA 739.229.786-49
9187055 THIAGO JOSE DA SILVA 333.545.288-77
9187549 UELSON XAVIER YAMAGUTI 195.390.058-50
9187543 VICTOR HUGO LEITE PEREIRA 106.987.766-23
9187550 VICTOR MANOEL DA SILVA NASCIMENTO 002.334.512-85
9187513 VINICIUS ARAÚJO PEREIRA 412.775.738-83
9187568 VINICIUS CARLOS DA SILVA 056.136.549-05
9187565 VINÍCIUS SIMÕES THOMAZ 117.217.426-11
9187464 VITOR ALBERTO LEMES MONTEIRO 078.399.056-17
9187548 WALTER REZENDE SERRANO 583.466.006-15
9187155 WENISMAR WANDERSON UBERTO 426.890.608-84
9187269 WILBER OLIVEIRA CERQUEIRA 004.932.381-40
9187371 WILLIAM CESAR DE PAULA 430.396.038-17
9187092 WILLIAM NUNES 364.023.528-29
9187369 WILLIAN MARTINS PEREIRA 384.888.018-07
9187057 WILLIAN PATRICK RODRIGUES 083.149.299-64
9187558 WILLIAN PIRES DE CARVALHO 351.734.848-10
9187564 WILSON ROBERTO MENEGHESSO JUNIOR 322.144.668-35
9187443 YURI FERNANDES DOS SANTOS 341.728.428-79

Bauru, 17 de junho de 2019.
A Comissão de Concurso

CONCURSO PÚBLICO 2019
ENGENHEIRO MECÂNICO

EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

De acordo com o Capítulo 3 – DAS INSCRIÇÕES, item 3.10 do Edital n.º 008/2019, a Comissão de 
Concurso Público para o cargo de ENGENHEIRO MECÂNICO, a título de efetivação das inscrições, 
divulga o INDEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas, por não atendimento das 
disposições do referido Capítulo.

Inscrição Nome Candidato CPF
9187469 ADOLPHO SILVIO MOREIRA JUNIOR 391.017.258-07
9187547 AFONSO CLAUDIO SIMÕES 015.465.788-38
9187502 ALEXSANDRO ALVES  368.058.498-96
9187463 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 359.076.158-00
9187552 CARLOS EDUARDO LEMES JÚNIOR 317.696.868-00
9187587 CÉSAR EDUARDO VIEIRA  340.199.148-50
9187162 DIEGO WESLEY DE MOURA 230.130.888-00
9187449 EDUARDO ANTERO DE OLIVEIRA 110.677.298-95
9187509 ELIANI MARQUES ROCHA 352.063.438-46
9187254 ERIC MAXIMO TAKAHASHI 369.820.948-98
9187438 GABRIEL BAPTISTA CARVALHO 116.541.307-88
9187555 GABRIEL PINHEIRO DE LIMA 408.816.398-26
9187158 GUILHERME ANTÔNIO BRÍGIDA 136.458.717-30
9187578 GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO 374.454.228-97
9187050 GUSTAVO H. SOARES DE OLIVEIRA 383.762.398-05
9187450 GUSTAVO JOTA SILVA  414.248.958-55
9187501 HENRIQUE TADEU SPINELLI 330.851.398-69
9187576 LEONARDO LUIZ VEIGA RODRIGUES 149.522.837-12
9187504 LUCAS HIPOLITO BARBOSA 142.640.787-41
9187521 LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA GONÇALVES 993.831.791-04
9187508 MARCELO HENRIQUE TAVARES GOMES 041.435.626-85
9187081 MARCIO VIVANCOS BIANCONCINI 317.923.828-39
9187052 MARCOS VILELA 058.532.828-59
9187238 MARIANA BEATRIZ RDRIGUES MARTINS 346.366.818-19
9187595 MATHEUS FELIPE VITAL 420.804.508-67
9187210 RAFAEL CORTECIONI LANCE 361.581.958-63
9187554 RAFAEL CUBAS SILVA 093.653.089-84
9187363 RAFAEL FARINELLI BERALDO 423.365.138-54
9187518 RELIOBERTO DA SILVALUCIO 004.718.353-58
9187047 SÁVIO SANTOS DOMINGUES 122.876.747-56
9187309 VÍCTOR CÉSAR ARAUJO CABRAL 099.332.177-12
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9187221 VICTOR FERREIRA CONEGLIAN 365.096.678-60
9187511 WALNEY BRITOS RAMIRES 036.487.351-52
9187056 YOHAN AUGUSTO MANZATO 447.248.588-50

Bauru, 17 de junho de 2019.
A Comissão de Concurso

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
2231/2013 Paulo Fernando Ariede Solicitação de transferência de débitos
6788/2018 Lucy Conceição Granha Análise de Vazamento
6884/2018 Waldeluir Rocha Análise de Vazamento

6910/2018
Comércio de Luminosos Personalizados Regina 

Ltda. 
Rosa Maria Regina

Análise de Vazamento

6947/2018 Everaldo Aparecido Costa Análise de Vazamento
7220/2018 Luiz Rodrigues Análise de Vazamento
7228/2018 Claudinei Leonel Ferreira Análise de Vazamento
7240/2018 Fabiana Fernandes Oses Manin Análise de Vazamento
7261/2018 Maria Bernadete dos Santos Análise de Vazamento
7290/2018 Luzia Sasaki Freitas Análise de Vazamento
7317/2018 Ana Paula Fonseca Ferraz de Oliveira Análise de Vazamento
7867/2018 Edson Vasse Carneiro Análise de Vazamento
3174/2019 Sérgio João Rodrigues Madureira Análise de Vazamento
3345/2019 José de Paula Vasconcelos Análise de Vazamento

3397/2019 Marlene Aparecida Rezende Domingues dos 
Santos Análise de Vazamento

3716/2019 BPFG Participacoes LTDA Alteração Cadastral
3766/2019 Itana Carla da Silva Torres Análise de Vazamento
4089/2019 Ana Paula Quintanilha Bernardino Análise de Restituição
4094/2019 Elaine Gomes de Jesus Marques Alteração Cadastral
4098/2019 Sandra Aparecida Pereira Alves Alteração Cadastral
4644/2019 Marcio Rui Giacomello Solicitação de transferência de débitos
4654/2019 Saturnino Candido de Ramos Solicitação de transferência de débitos
4657/2019 Edis Rodrigues De Oliveira Solicitação de transferência de débitos

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
149/2018 Roberto dos Santos Análise de Vazamento

1841/2018 Amil Ribeiro Mendes Goes Cavalcante 
Mauad Análise de Vazamento\Recurso.

ERRATA DO DIA: 15/06/2019

ONDE LÊ-SE: INDEFERIDOS

Processo Requerente Observação
2011/2011 Aparecida Donizeti da Silva Análise de Conta

LEIA-SE: INDEFERIDOS

Processo Requerente Observação
2011/2019 Aparecida Donizeti da Silva Análise de Conta

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

8445/2018 ROBERTO CARLOS GUIMARAES 
OLIVEIRA PROCESSO CONCLUIDO

8787/2018 CONCEICAO APARECIDA MENDES PROCESSO CONCLUIDO

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
4.422.510-75 3658 2006
4.861.589-98 2231 2013
4.888.510-15 396 2015
5.956.455-24 1455 2018
1.213.600-55 1540 2018
4.876.560-20 1542 2018
5.254.281-20 1565 2018
2.227.275-69 1726 2018

1.002.900-72 1739 2018
2.542.005-57 1780 2018
3.385.000-11 1841 2018
5.047.415-10 2763 2018
3.023.500-20 3017 2018
2.543.708-18 4632 2018
4.960.462-98 9212 2018
3.809.728-86 4644 2019
4.999.867-80 4654 2019
5.511.169-34 4657 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

526/2019 Waldemar Gastoni Venturini
I – Contrato de locação do imóvel com firma reconhecida ou 

documento pessoal do antigo inquilino.
II - Matrícula ou escritura do imóvel

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE REABERTURA 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 22/07/2019 
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, 18 de junho de 2019. 
Comissão Permanente 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
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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.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E 
RATIFICAÇÃO – PROCESSO: N° 2251/2015 – CONTRATO: N° 04/2016 – CONTRATANTE: 
- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – 
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em intermediação, gerenciamento e operacionalização de programas 
de Estágio de Estudantes, para atuar em conjunto com a FUNPREV e instituições de ensino, visando 
atender estudantes de cursos de educação superior, para preenchimento de oportunidades de estágio não 
obrigatório, bem como desenvolver atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de 
acordo com a Constituição Federal (art. 203, inc. III e art. 214 inc IV) FUNDAMENTO LEGAL: Leis 
Federais n.º  8.666/1.993, 11.788/2008 e Lei Municipal n.º 5.709/2009 e demais legislações pertinentes. 
PRAZO: 12 (doze) meses. – VIGÊNCIA: 10/06/2019 a 09/06/2020 – VALOR: R$ 48,26 (quarenta e oito 
reais e vinte e seis centavos) por estudante/mês – Assinatura – Dia 07 de junho de 2019, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 214/2019
GILSON GIMENES CAMPOS, Presidente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo artigo 20, inciso VII da Lei Municipal nº 4830/2002:
Considerando o § 2º, do art. 1º da Lei Municipal nº 6006, de 16 dezembro de 2.010, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreira e Salário – PCCS;
Considerando o art. 2º, a Lei Municipal nº 6006, de 16 dezembro de 2.010 que cria uma Comissão Interna 
de Política de Administração e Remuneração da Funprev – CIPARF;
Considerando a Portaria nº 75/2019 que instituiu a Mesa Setorial de Negociação, nesta Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.

RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem na Comissão Interna de Política de 
Administração e Remuneração da Funprev – CIPARF:
– Emerson Luiz Ferrarezi De Campos – Divisão Administrativa
– Louise Adeline Carvalho Cândido – Divisão Administrativa
– Marcos Rios Da Silva – Procuradoria-Geral
– Michele Lazzarini Martins Hidalgo – Divisão Financeira
– Noemi Mazetto – Divisão Previdenciária
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Município.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

PORTARIA Nº 215/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 17 de junho de 2019 a(o) Sr(a). Helenir Latanzio, 
portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-1 e CPF/MF nº. 137.XXX.XXX-62, PIS/PASEP nº 12193994007, 
servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria do Bem Estar Social cargo efetivo de Assistente 
Social, matrícula funcional nº 16.590, padrão B-25, com proventos integrais conforme procedimento 
administrativo nº 343/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e 
IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 216/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 17 de junho de 2019 a(o) Sr(a). Maria Ines 
Garcia Bini, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-4 e CPF/MF nº. 068.XXX.XXX-88, PIS/PASEP nº 
17002995578, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria do Bem Estar Social cargo 
efetivo de Assistente Social, matrícula funcional nº 20.374, padrão B-34, com proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 544/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 217/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 17 de junho de 2019 a(o) Sr(a). Rosely Maria 
Ferreira Barros, portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-2 e CPF/MF nº. 269.XXX.XXX-23, PIS/PASEP 
nº 17066532323, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Saúde cargo 
efetivo de Atendente, matrícula funcional nº 25.368, padrão B-10, com proventos proporcionais conforme 
procedimento administrativo nº 1632/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 218/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 17 de junho de 2019 a(o) Sr(a). Marlete de 
Souza Ribeiro, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-7 e CPF/MF nº. 708.XXX.XXX-34, PIS/PASEP nº 
10627080933, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Saúde cargo efetivo 
de Agente de Administração, matrícula funcional nº 23.861, padrão B-20, com proventos proporcionais 
conforme procedimento administrativo nº 1209/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no 
artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 14 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 220/2019
CONCEDE o benefício de pensão por morte em cumprimento a decisão judicial decorrente do V. Acórdão 
da apelação n.º 1009631-05.2018.8.26.0071 copiado no procedimento administrativo n.º 1744/2018, com 
efeitos retroativos a 15 de março de 2016, a Sra. Quitéria Lopes de Faria, portadora do RG n.º 13.XXX.
XXX-X SSP/SP e CPF/MF n.º 217.XXX.XXX-56, em decorrência do óbito do Sr. Cícero Roque Netto, 
portador do RG n.º 52.XXX.XXX-0 SSP/SP e CPF/MF n.º 012.XXX.XXX-68, matrícula funcional n.º 
11.651, servidor inativo da Prefeitura Municipal de Bauru, tendo sido o benefício de pensão por morte 
solicitado inicialmente mediante o procedimento administrativo n.º 991/2016 nos termos estabelecidos no 
art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 115, 116 inciso I da Lei Municipal n.º 4830/2002 com a 
redação dada pela Lei Municipal n.º 5397/2006.
Bauru, 17 de junho de 2019.
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