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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.332, DE 06 DE AGOSTO DE 2.019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 

importância de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 334 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.40.00 01.000.0000
Crédito 333 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 15.400,00
Recurso 941 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 423 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 6.000,00

Art. 2º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 06 de agosto de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.337, DE 12 DE AGOSTO DE 2.019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 166.850,07 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta 
reais e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos 
provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 133 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.91.13.00 01.000.0000
Crédito 137 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.3.90.30.00 01.000.0000 2.556,00
Recurso 167 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.16.00 01.000.0000
Crédito 173 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.30.00 01.000.0000 35.900,00
Recurso 131 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.16.00 01.000.0000
Crédito 137 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.3.90.30.00 01.000.0000 35.694,07
Recurso 101 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.33.00 01.000.0000
Crédito 100 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 150,00
Recurso 103 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 100 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 500,00

Recurso 514 02.08.01 15.451.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 515 02.08.01 15.451.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000 7.000,00
Recurso 874 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 869 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 50,00
Recurso 607 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.90.30.00 05.000.0000
Crédito 613 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.90.39.00 05.000.0000 24.000,00
Recurso 941 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 423 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 35.000,00
Recurso 874 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 872 02.15.01 23.691.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 16.000,00
Recurso 941 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 847 02.14.01 20.608.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 5.000,00
Recurso 941 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000
Crédito 848 02.14.01 20.608.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000 5.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 26.550,00 (vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), o 
crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso 
de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática Natureza da Despesa Destinação 

Recurso Valor

Crédito 149 02.03.01 12.365.0003.2.014 4.4.90.52.00 01.000.0000
Recurso 16 02.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 01.110.0000 13.275,00
Crédito 185 02.03.02 12.365.0003.2.015 4.4.90.52.00 01.000.0000
Recurso 16 02.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 01.110.0000 13.275,00

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 254.312,57 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e doze 
reais e cinquenta e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 460 02.07.01 15.451.0010.1.010 4.4.90.51.00 01.000.0000
Recurso 01.100.0023 254.312,57

Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 12 de agosto de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.353, DE 19 DE AGOSTO DE 2.019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 

importância de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática Natureza da Despesa Destinação 

Recurso Valor

Crédito 397 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.39.00 08.000.0000
Recurso 695 02.00.00 1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 08.301.0343 500.000,00
Crédito 393 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.30.00 08.000.0000
Recurso 696 02.00.00 1.7.1.8.08.1.1.02.00.00 08.301.0344 100.000,00
Crédito 359 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 08.000.0000
Recurso 697 02.00.00 1.7.1.8.08.1.1.03.00.00 08.301.0345 300.000,00
Crédito 397 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.39.00 08.000.0000
Recurso 698 02.00.00 1.7.1.8.08.1.1.04.00.00 08.302.0346 400.000,00
Crédito 393 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.30.00 08.000.0000
Recurso 699 02.00.00 1.7.1.8.08.1.1.05.00.00 08.302.0347 100.000,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 08.000.0000

Recurso 700 02.00.00 2.4.1.8.08.1.1.01.00.00 08.301.0348 200.000,00
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Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 140.549,53 (cento e quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e cinquenta e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orc.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 543 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.93.00 05.000.0000
Recurso 05.500.0074 101.876,60
Crédito 842 02.14.01 20.608.0001.2.001 3.3.90.93.00 05.000.0000
Recurso 05.100.0183 1.672,93
Crédito 460 02.07.01 15.451.0010.1.010 4.4.90.51.00 01.000.0000
Recurso 01.100.0023 37.000,00

Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto Municipal obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. 
Bauru, 19 de agosto de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.370, DE 04 DE SETEMBRO DE 2.019
P. 12.062/06 Ap. 6.284/95 (capa ) Permite à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM 

GODOY, MARIA ANGÉLICA, MARIA CÉLIA, MAINACH, JACIRA, NOSSA 
SENHORA DE LOURDES, PARQUE SÃO GERALDO NOVO E VELHO o uso de 
um imóvel de propriedade do Município de Bauru.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM GODOY, 

MARIA ANGÉLICA, MARIA CÉLIA, MAINACH, JACIRA, NOSSA SENHORA 
DE LOURDES, PARQUE SÃO GERALDO NOVO E VELHO o uso de um imóvel 
de propriedade do Município de Bauru localizado no Novo Parque São Geraldo, com 
área de 400,02 metros quadrados contido na Transcrição nº 33.831 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru. 

Art. 2º Do Termo de Permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente 
as seguintes:
a)  prazo indeterminado, podendo ser rescindida a permissão a qualquer tempo 
conforme a conveniência da Administração;
b)  utilização do imóvel exclusivamente para o exercício das atividades 
estatutárias da Associação;
c)  devolução do imóvel por desvio de finalidade, descumprimento de cláusula 
contratual ou interesse do Município em 30 (trinta) dias após notificada a 
Permissionária;
d)  manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte da Permissionária, 
a qual assumirá a responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso, devendo 
devolvê-lo no final da permissão no mesmo estado em que o recebeu;
e)  o pagamento do consumo de água, esgoto, energia elétrica e demais taxas, 
tributos e outros incidentes sobre o imóvel será de responsabilidade da Permissionária;
f)  devolução do imóvel no prazo da notificação do Permitente;
g)  toda e qualquer reforma ou benfeitoria a ser introduzida no imóvel será de 
exclusiva responsabilidade da Permissionária e não poderá ser objeto de indenização 
por parte do Município quando da devolução do mesmo;
h)  gratuidade da permissão.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto Municipal 
nº 7.621, de 28 de março de 1.996.

 Bauru, 04 de setembro de 2.019.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.372, DE 05 DE SETEMBRO DE 2.019
P. 62.996/17 Aprova o Regimento Interno do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do 

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

D E C R E T A
Art. 1º Aprova o Regimento Interno do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do 

Município de Bauru, efetuadas pelos membros deste Conselho em reunião convocada 
para tal fim.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 
Municipal nº 11.364, de 14 de outubro de 2.010.
Bauru, 05 de setembro de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DO MUNICÍPIO DE BAURU,

ESTADO DE SÃO PAULO
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE Bauru), instituído pela Lei Municipal nº 
6589, de 14 de novembro de 2.014 e Lei Municipal 6838, de 01 de setembro de 2.016, é organizado na 
forma de órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, o qual 
seguirá as disposições previstas no presente regimento. 

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 
I - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE); bem como fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; 
II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, em especial 
quanto às condições higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 
III - receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não 
da execução do Programa; 
IV - comunicar à Prefeitura Municipal, Entidade Executora (EE), a ocorrência de irregularidades com os 
gêneros alimentícios, tais como: vencimento do prazo de validade, deterioração, desvio e furtos e outros, 
para que sejam tomadas as devidas providências; 
V - apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser apresentado pela EE; 
VI - apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado; 
VII- participar da elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, respeitando o previsto 
no art. 4º deste regimento; 
VIII - promover a integração de instituições, agentes da comunidade e órgãos públicos, a fim de auxiliar 
a equipe da Prefeitura Municipal, responsável pela execução do PNAE quanto ao planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação da prestação dos serviços da alimentação escolar; 
IX - acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas escolas; 
X- exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à distribuição nas 
escolas, assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento; 
XI- apresentar à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a prestação de serviços de 
alimentação escolar no município, adequada à realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE; 
XII - divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e de fiscalização do PNAE; 
XIII - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público 
e aos demais órgãos de controle, o descumprimento de qualquer irregularidade identificada na execução do 
PNAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros; 
XIV - divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à Entidade Executora (EE); 
Parágrafo Único: A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho de Alimentação Escolar ficará 
a cargo da Secretaria da Educação do Município de Bauru. 
Art. 3º Ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar cabe acompanhar e fiscalizar as seguintes diretrizes 
da alimentação escolar: 
I - o direito humano à alimentação adequada visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
alunos; 
II - a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual consiste na atenção aos alunos 
matriculados na rede pública de educação básica; 
III - a equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar com vista à garantia do 
acesso ao alimento de forma igualitária; 
IV - a sustentabilidade e a continuidade que visam ao acesso regular e permanente à alimentação saudável 
e adequada; 
V - o respeito aos hábitos alimentares considerando as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da 
preferência alimentar local saudável; 
VI - o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação escolar e das ações de educação 
alimentar e nutricional entre os entes federados, conforme disposto no artigo 208 da Constituição Federal; 
VII - a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das ações realizadas pelo 
Município para garantir a execução do Programa; 
VIII - o emprego da alimentação saudável e adequada que compreende o uso de alimentos variados, seguros, 
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento 
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa 
etária, o sexo, a atividade física e o estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; 
IX - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa 
pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis 
de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 
X - a descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo; 
XI - o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios 
diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 
quilombos. 
Art. 4º A critério do FNDE (Resolução Nº 26 de 17 de junho de 2013) poderão ser computados como parte 
da rede Municipal os alunos matriculados na educação básica em conformidade com o Censo Escolar do 
exercício anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do 
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Ministério da Educação – INEP/MEC, matriculados na educação básica das ou por elas mantidas, inclusive 
as de educação especial e confessionais; 
II – educação básica das entidades comunitárias, conveniadas com o poder público. 
§1º Os alunos de que trata o inciso I do parágrafo anterior, matriculados na educação básica, serão atendidos 
pelo PNAE, mediante a comprovação da certificação da entidade como beneficente de assistência social da 
área de educação, conforme dispõe o art. 24 do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010. 
§2º As entidades de que tratam os incisos I e II serão atendidas pelo PNAE mediante a declaração, no Censo 
Escolar, do interesse de oferecer a alimentação escolar gratuita. 
§3º Serão atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos matriculados no ensino regular público 
que tiverem matrícula concomitante em instituição de Atendimento Educacional Especializado – AEE, 
desde que em turno distinto. 
Art. 5º Os cardápios da alimentação escolar deverão ser planejados antes de cada início de exercício 
financeiro, por nutricionistas capacitados, com participação do CAE e respeito aos hábitos alimentares 
do município, sua vocação agrícola e a preferência por produtos básicos, assim considerados os produtos 
semielaborados e os produtos in natura. 
Art. 6º O CAE poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os demais conselhos 
afins, observando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
- CONSEA. 

CAPÍTULO III DA CONSTITUIÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 7º O CAE é constituído por sete membros, com a seguinte composição: 
I – 1 (um) representante do Poder Executivo; 
II – 2 (dois) representantes dentre as entidades de docentes, discentes, ou trabalhadores na área de educação, 
indicados pelo respectivo órgão de classe, sendo que um deles deverá ser representado pelos docentes e, 
ainda, os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados; 
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e 
Mestres ou entidades similares; 
IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas. 
§ 1º O representante referente ao inciso primeiro será indicado pelo Prefeito ou pelo Chefe de Gabinete.
§ 2º Os representantes referentes aos incisos II, III e IV, serão escolhidos por meio de assembleia específica 
com registro em ata. 
§ 3º Cada membro titular terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros 
titulares do inciso II deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer um dos segmentos citados 
no referido inciso. 
§ 4º Os membros terão mandato de 04 (quatro) anos podendo ser reconduzidos uma única vez, de acordo 
com a indicação dos seus respectivos segmentos.   
§ 5º O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado. 
§ 6º A nomeação dos membros deverá ser feita por decreto, observadas as disposições previstas neste artigo. 
Art. 8º Após a nomeação e a posse dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão somente nos seguintes 
casos: 
I - mediante renúncia expressa do conselheiro; 
II - por deliberação do segmento representado; 
III - pelo não comparecimento a quatro reuniões ordinárias consecutivas durante o ano; 
IV - pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno do Conselho, desde que aprovada 
em reunião convocada para discutir esta pauta específica. 
§ 1º Nas situações previstas neste artigo, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento 
do cargo, mantida a exigência de nomeação por Decreto. 
§ 2º No caso de substituição, o mandato do novo conselheiro dar-se-á pelo tempo restante daquele que foi 
substituído. 
§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, a Secretaria Municipal da Educação deverá encaminhar ao FNDE 
cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAE ou da reunião do segmento 
em que se deliberou pela substituição do membro. 
Art. 9º Os dados referentes ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar deverão ser informados pela 
Secretaria Municipal da Educação por meio do cadastro disponível no sítio do FNDE. 
Parágrafo único. Deverão ser encaminhados ao FNDE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da data do ato de nomeação: 
I - o ofício de indicação do representante do Poder Executivo; 
II - as atas relativas aos incisos II, III e IV do artigo 6º deste Decreto; 
III - o decreto de nomeação do CAE e; 
IV - a ata da eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CAE. 
Art. 10 Para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
deverão ser observados os seguintes critérios: 
I - o Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em 
Sessão Plenária convocada especialmente para este fim, podendo ser reeleitos uma única vez; 
II - o mandato do Presidente e do Vice-Presidente coincidirá com o do Conselho; 
III - o Presidente e o Vice-Presidente poderão ser destituídos, em conformidade com o disposto no 
Regimento Interno do CAE, sendo imediatamente eleitos outros membros para completar o período 
restante do respectivo mandato; 
IV - a escolha do Presidente e do Vice-Presidente somente deverá recair entre os representantes previstos 
nos incisos II, III e IV do artigo 7º deste Regimento. 
Art. 11 O CAE, para consecução de sua finalidade, deliberará sobre: 
I - proposição de alteração de seu Regimento Interno; 
II - requisição de informações e diligências necessárias ao andamento dos trabalhos; 
III - definição de prioridades dos assuntos a serem analisados; 
IV - matérias que lhe sejam encaminhadas pelo município e/ou munícipes; 
V - indicação de conselheiros para compor as subcomissões técnicas. 
Art. 12 O CAE elegerá, dentre seus membros, um conselheiro para atuar como Secretário. 
Art. 13 O CAE reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em datas previamente definidas, e 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou em decorrência de requerimento de 2/3 (dois terços) 
de seus membros, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 
§ 1º As convocações para as reuniões serão feitas por publicação em Diário Oficial do Município, em rede 
social, conforme calendário de reuniões previamente aprovado pelo Conselho. 
§ 2º As reuniões serão realizadas com a presença mínima de 5 (cinco) membros, ou em segunda convocação, 
no mesmo dia, com qualquer número, decorridos 30 (trinta) minutos após o horário marcado para a primeira 
convocação. 

§ 3º As deliberações do CAE, observado o quorum estabelecido, serão tomadas pela maioria absoluta de 
seus membros, por intermédio de resoluções assinadas pelo Presidente. 
§ 4º As reuniões e as resoluções do CAE serão objeto de ampla e sistemática divulgação. 
§ 5º Cada membro titular do CAE será substituído, em suas faltas ou impedimentos, por seus suplentes já 
designados pela respectiva categoria que representam e nomeados em decreto. 
§ 6º Quando convocado e na impossibilidade de participar de reunião, o membro titular deverá comunicar 
seu suplente quanto ao dia, hora, local e pauta da mesma, para que este compareça. 
§ 7° Os Conselheiros que faltarem, sem justificativa, a três (3) reuniões consecutivas ou a cinco (5) reuniões 
intercaladas poderão ser excluídos do CAE e substituídos pelos respectivos suplentes. 
Art. 14 Poderão ser convidadas a participar das reuniões, sem direito a voto, pessoas físicas ou jurídicas que 
possam contribuir para o esclarecimento das matérias abordadas. 
Art. 15 Nas reuniões do CAE serão observados os seguintes procedimentos: 
I - apresentação e discussão da pauta prevista para a reunião; 
II - apresentação pelos conselheiros de outras matérias de relevância a serem discutidas na reunião; 
III - encerrada a discussão das matérias do dia, as mesmas serão submetidas à votação, com base no voto 
da maioria absoluta dos presentes. 
Art. 16 O Presidente terá direito a voto nominal e, quando necessário, de qualidade. 
Art. 17 Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do CAE e, especificamente: 
I - representar o CAE nos atos que se fizerem necessários e delegar poderes aos seus membros para que 
façam essa representação; 
II - convocar as reuniões ou suspendê-las, quando necessário, bem como dar execução às suas decisões; 
III - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do CAE; 
IV - aprovar as pautas das reuniões e resolver as questões de ordem; 
V - indicar, dentre os membros do CAE, os conselheiros para executar tarefas específicas; 
VI - tomar as providências necessárias às substituições de Conselheiros por seus suplentes, nas suas 
ausências e impedimentos, ou em virtude de desligamento; 
VII - assinar as atas das reuniões e, juntamente com os conselheiros, as resoluções do CAE; 
VIII - assinar e encaminhar as decisões do CAE às instituições pertinentes e promover sua divulgação junto 
à população; 
IX - indicar membros para compor as subcomissões técnicas, bem como designar e dar posse aos seus 
componentes; 
X - indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres necessários à 
consecução da finalidade do CAE; 
XI - requisitar informações e diligências necessárias à execução das atividades do CAE; 
XII - determinar a verificação da presença e verificar as justificações de ausência dos membros do Conselho; 
XIII - promover a execução dos serviços administrativos do Conselho; 
XIV - propor ao Conselho as revisões e alterações do Regimento Interno se julgadas necessárias; 
XV - quando houver extinção de mandato de um conselheiro, oficiar à Secretaria Municipal da Educação 
para que proceda ao preenchimento da vaga de imediato. 
Art. 18 Aos membros do CAE incumbe: 
I - examinar as matérias submetidas a sua análise e emitir parecer e relatórios necessários; 
II - realizar estudos com vistas a fornecer subsídios às decisões do CAE; 
III - participar das reuniões e nelas votar; 
IV - propor a convocação das reuniões extraordinárias; 
V - relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo Presidente; 
VI - obedecer às normas regimentais; 
VII - assinar as atas das reuniões do Conselho; 
VIII - apresentar retificações ou impugnações às atas; 
IX - justificar seu voto, quando for o caso; 
X - realizar fiscalização das atividades do PNAE executadas pelo Município, apresentar proposições, 
apreciar, emitir parecer e apresentar resultado das atividades que lhe forem atribuídas; 
XI - sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento das atividades do CAE; 
XII - propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor apreciação da matéria; 
XIII - indicar pessoas físicas ou jurídicas que possam contribuir para esclarecimento das matérias ou 
desenvolvimento das atividades do CAE; 
XIV - desenvolver outras atividades que lhes forem atribuídas pelo Presidente. 
Art. 19 Ao Secretário compete secretariar as reuniões do CAE, lavrar e registrar as respectivas atas e cuidar 
do expediente do CAE. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 O Poder Executivo garantirá ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar para a plena execução 
de suas atividades, no mínimo, a seguinte infraestrutura: 
I - local apropriado com condições adequadas para as reuniões; 
II - disponibilidade de equipamento de informática; 
III - transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, 
inclusive, para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
IV - disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de apoio, com vista a desenvolver as 
atividades com competência e efetividade; 
V - divulgação de todas as atividades, reuniões, visitas e eventos do CAE, através dos canais oficiais de 
comunicação. 
Parágrafo único: Para efeitos administrativos e orçamentários o CAE fica vinculado à Secretaria Municipal 
da Educação, que deverá garantir apoio necessário para seu bom funcionamento e manutenção. 
Art. 21 O Poder Executivo fornecerá ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações 
referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários, 
cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de 
sua competência. 
Art. 22 O Poder Executivo elaborará e remeterá ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, ao final 
de cada semestre do exercício em questão, a prestação de contas constituída dos seguintes documentos: 
I - Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira; 
II - Relatório Anual de Gestão do PNAE; 
III - extratos bancários da conta corrente específica em que os recursos foram depositados e das aplicações 
financeiras realizadas; 
IV - conciliação bancária se for o caso. 
§ 1º Além da documentação relacionada nos incisos I a IV deste artigo, o Conselho poderá solicitar ao 
Executivo outros documentos que julgar necessários para subsidiar a análise da prestação de contas. 
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§ 2º O Conselho, de posse da documentação de que tratam os incisos I a IV e § 1º deste artigo e observado o 
prazo estabelecido para o Poder Executivo apresentar a prestação de contas ao FNDE, adotará as seguintes 
providências: 
I - apreciará a prestação de contas e registrará o resultado da análise em ata; 
II - emitirá parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do Programa. 
§ 3º O Conselho se responsabilizará pelo encaminhamento dos pareceres conclusivos, dentro dos prazos 
previstos, ao FNDE, acompanhados da documentação de que tratam os incisos I e III deste artigo. 
§ 4º A não apresentação da prestação de contas, pelo Poder Executivo ao Conselho de Alimentação Escolar, 
até a data prevista no caput deste artigo, ou a constatação de irregularidade por ocasião de sua análise, 
faculta ao Conselho adotar providências para regularização da situação. 
§ 5º Não havendo a regularização da situação a que se refere o parágrafo anterior até a data prevista para o 
encaminhamento da prestação de contas ao FNDE, o Conselho de Alimentação Escolar deverá, conforme o 
caso, adotar as medidas previstas no art. 2º, inciso XIII. 
§ 6º O parecer conclusivo de que trata o § 3º deste artigo deverá conter registros sobre o resultado da análise 
da documentação recebida do Poder Executivo, sobre a execução e aplicação dos recursos financeiros 
repassados para o atendimento dos alunos beneficiados pelo PNAE, observado os critérios de elaboração 
previstos em Resolução específica do Conselho Deliberativo do FNDE. 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Educação, adotará as providências 
necessárias para a efetividade dos trabalhos do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 
Art. 24 Este Regimento Interno poderá ser revisto e reformulado pelo voto de dois terços dos membros 
do CAE, sempre que houver necessidade de inclusão, supressão ou alteração de aspectos considerados 
essenciais. 
Art. 25 O CAE, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu 
funcionamento e à ordem dos trabalhos. 
Art. 26 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão 
solucionados pelo Presidente do CAE, com aprovação dos membros deste Conselho. 
Art. 27 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 23 de agosto de 2019. 

Maria Sueli Peres
Presidente

Ana Claudia Cacere
Vice-Presidente

Antonio Carlos Domingues
Membro do Conselho

Luiza Lopes Maximiano
Membro do Conselho

Ana Lúcia Debia Neves
Membro do Conselho

DECRETO Nº 14.373, DE 05 DE SETEMBRO DE 2.019
P. 38.234/15 Altera e dá posse aos novos membros dos Conselhos Gestores de Saúde do Município 

de Bauru, instituído pela Lei Municipal nº 4.923, de 05 de novembro de 2.002, 
Gestão 2.018 a 2.020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Ficam designados para compor os Conselhos Gestores do Serviço de Saúde do Município 
de Bauru, Gestão 2.018/2.020, em complemento ao Decreto Municipal nº 13.951, de 
22 de outubro de 2.018, os membros eleitos e indicados em 01 (um) serviço de Pronto 
Socorro Municipal Central, 01 (um) serviço de Vigilância em Saúde, 01 (um) serviço de 
Referência, 01 (um) serviço de Saúde Mental, a saber:
I – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CENTRAL
Titulares:
1) Jesus Adriano dos Santos – Usuário;
2) Hilda Maria do Nascimento – Usuário;
3) Rosângela Félix Silva – Usuário;
4) Bernadete Cleti Muller – Usuário;
5) Willian César de Meneses Alves – Servidor;
6) Márcia Regina da Silva Souza – Servidor;
7) Juliana Esponton de Andrade – Gestor; e
8) Marcia Regina da Silva Souza – Gestor.
Suplentes:
1) Vago por falta de indicação – Usuário;
2) Vago por falta de indicação – Usuário;
3) Vago por falta de indicação – Usuário;
4) Vago por falta de indicação – Usuário;
5) Daniela Whitaker Ranieri – Servidor;
6) Angela Cristina Ibba – Servidor;
7) Ivana Ribeiro Garcia Cará – Gestor; e
8) Joceli Rossi Pinto – Gestor.
II – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Titulares:
1) Laura Maria Lima Duque – Usuário;
2) Silmara Cardoso Zabaglia da Cunha – Usuário;
3) Fernanda Garcia Namen – Servidor; e
4) Nathalia Salvadeo Parizotto – Gestor.
Suplentes:
1) Neiva Rosa Marin Lopes – Usuário;
2) Vago por falta de indicação – Usuário;
3) Josiane da Silva Cano Cabral – Servidor; e 
4) Luci Trigo – Gestor.

III – AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA
Titulares:
1) Francisco Teixeira de Souza – Usuário;
2) Luiza Roseli dos Reis – Usuário;
3) Rogerio da Cruz Pereira – Servidor; e
4) Shalimar Marques de Aguiar Breda – Gestor.
Suplentes:
1) Luciane Nonato R. Rabello de Paula – Usuário;
2) João de Souza – Usuário;
3) Rodrigo Vendramini – Servidor; e
4) Juliete Cristina Fonseca Garcia – Gestor.
IV – CAPS I
Titulares:
1) Valquiria Aparecida Pontes – Usuário;
2) Carlos Henrique Costa – Usuário;
3) Daniela Cassia de Souza Oliveira – Servidor; e
4) Rosane Aparecida Toquete Seabra Prudente – Gestor.
Suplentes:
1) Alexandre Paschoal Miranda – Usuário;
2) Nilce Aparecida Cândido – Usuário;
3) Fabio José Torres – Servidor; e 
4) Danielle Aparecida Queiroz Antunes – Gestor.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 05 de setembro de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PROJETO   DE   LEI   Nº   70/19

P. 61.898/18 Altera a Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018 que instituiu as Taxas 
de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de 
polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica revogado o art. 9º da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018. 
Art. 2º  Inclui os §§ 4º e 5º ao art. 13 da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13  A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade 
com o Anexo II desta Lei.

 (...)
§ 4º  Os contribuintes que efetuarem o recolhimento da TAVS – Taxa de 

Ações em Vigilância à Saúde - previstas no anexo II dentro do respectivo 
exercício de vencimento terão um desconto para pagamento desta taxa 
com 70% a ser aplicado após o calculo do teto de que trata o artigo 23, § 
5º dessa lei, se houver.

§ 5º  O desconto para pagamento da TAVS – Taxa de Ações em Vigilância 
à Saúde - dentro do respectivo exercício de vencimento previsto no 
parágrafo anterior aplicar-se-á, inclusive, para recolhimentos efetuados 
das taxas do exercício de 2.019.” (NR)

Art. 3º  O art. 19, caput, e § 1º da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19  A base de cálculo da Taxa de Licença Ambiental é o custo estimado do 

exercício do poder de polícia municipal em relação à área ocupada do 
estabelecimento.

§ 1º  A Taxa de Licença Ambiental será calculada em conformidade com o 
Anexo II desta Lei.
(...)” (NR)

Art. 4º  Inclui o inciso IV e parágrafo único ao art. 25 da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de 
dezembro de 2.018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 25  (...)
 IV -  os templos de qualquer culto.

Parágrafo único. Fica concedida às pessoas descritas no inciso IV deste artigo 
a remissão das Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos do 
exercício de 2.019.” (NR)

Art. 5º  Os contribuintes da Taxa de Ações em Vigilância à Saúde que efetuaram o 
recolhimento do tributo do exercício de 2.019 anteriormente à concessão do desconto 
de que trata esta Lei gozarão, no exercício de 2020, de um desconto correspondente 
ao valor do desconto a que teria direito em 2.019.

Art. 6º Seguem anexos I e II, respectivamente Tabela dos estabelecimentos sujeitos à 
incidência das taxas relativas às fiscalizações da Secretaria da Saúde (TAVS), da 
Secretaria do Planejamento (TLF) e da Secretaria do Meio Ambiente (TLA) e Tabela 



5DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.019

de base de cálculo das taxas relativas às fiscalizações da Secretaria de Planejamento 
(TLF), Secretaria de Meio Ambiente (TLA) e Secretaria da Saúde (TAVS).

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru,...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
02, setembro, 19

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de 
Lei, com a aprovação da Lei Municipal 7.154/18, que revogou a Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 
– TUFE, instituindo as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do 
poder de polícia e respetivo Documento Simplificado de Arrecadação, diversos questionamentos surgiram 
em decorrência da Taxa de Ações em Vigilância Sanitária (TAVS), motivando a instauração de processo 
administrativo para se verificar a correção da base de cálculo. Concluiu-se que tanto a base de cálculo, como 
os valores utilizados condizem com a realidade. No entanto, se comparado os novos valores com aqueles 
que eram pagos em razão da revogada TUFE, reconheceu-se que houve, de fato, um aumento substancial.

Diante disso, valendo-se do princípio da razoabilidade e dentro dos valores previstos 
em orçamento, para que não afetem os resultados fiscais, elaborou-se o presente projeto que propõe a da 
Lei Municipal nº 7154/18. 

A proposta apresenta um desconto na TAVS de 70% já a partir de 2019, desde que 
quitados até o final do exercício de 2019.

Aos contribuintes da Taxa de Ações em Vigilância à Saúde, que efetuaram o 
recolhimento do tributo do exercício de 2019 anteriormente à concessão da remissão tratada nesta Lei, será 
concedido um desconto correspondente à diferença entre o que foi pago e o valor remido em 2019, a ser 
aplicado na taxa do exercício de 2020.

Na revisão dos valores foram ajustadas as incidências em relação a Taxa de Licença 
Ambiental, conforme com o Anexo I da minuta desta Lei e incluída a isenção aos templos de qualquer culto. 

São essas, Senhor Presidente, as nossas considerações, ao mesmo tempo em que 
submeto o presente Projeto de Lei à apreciação desta Casa, aguardando breve tramitação legislativa e a 
necessária aprovação da matéria.

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – TABELA I
Demonstrativo das atividades sujeitas à incidência das taxas de fiscalização da Secretaria da Saúde - 

TAVS, da Secretaria do Planejamento - TLF e da Secretaria do Meio Ambiente - TLF
SUJEITA À FISCALIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE

PERÍODO 
DE BASE DA 
INCIDÊNCIA

TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS 
SUJEITOS ÀS AÇÕES 
DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE - TAVS

TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO E DE 
FUNCIONAMENTO - TLF

TAXA DE 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL - TLA

SAÚDE BAIXO E ALTO 
RISCO SEPLAN SEMMA

1

A g r i c u l t u r a , 
pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, 
pesca e demais 
serviços relacionados 
a essas atividades.

Anual N S N

2. Indústria

2.1 Indústria extrativa e 
de transformação. Anual N S N

2.2

Indústria de 
alimentos, aditivos, 
embalagens, gelo, 
tintas e vernizes para 
fins alimentícios.

Anual S - Alto Risco S N

2.3

Indústria de drogas, 
m e d i c a m e n t o s , 
i n s u m o s 
f a r m a c ê u t i c o s , 
c o r r e l a t o s , 
cosméticos, produtos 
de higiene e 
perfumes, saneantes 
domissanitários.

Anual S - Alto Risco S N

2.4 Demais indústrias e 
fábricas. Anual S - Alto Risco S N

3. Comércio

3.1

Comércio varejista 
de produtos 
alimentícios, bebidas 
e fumo.

Anual S - Baixo Risco S N

3.2 Comércio varejista de 
jornais e revistas. Anual N S N

3.3

Comércio varejista 
de produtos 
f a r m a c ê u t i c o s , 
artigos médicos 
e ortopédicos, 
de perfumaria e 
cosmético.

Anual N S N

3.4
Lojas de 
departamento ou 
magazines.

Anual N S N

3.5

Comércio a varejo 
de combustíveis, 
inflamáveis e 
explosivos.

Anual N S N

3.6 Supermercado e 
congêneres. Anual S - Baixo Risco S S

3.7

R e s t a u r a n t e , 
c h u r r a s c a r i a , 
rotisserie, pizzaria, 
l a n c h o n e t e , 
pastelaria. Padaria, 
confeitaria e 
similares.

Anual S - Baixo Risco S S

3.8 Sorveteria. Anual S - Baixo Risco S S

3.9 Açougue, avícola e 
peixaria. Anual S - Baixo Risco S S

3.10
M i n i m e r c a d o , 
mercearia, quitanda, 
bar e congêneres.

Anual S - Baixo Risco S S

3.11
Comércio de 
laticínios e 
embutidos.

Anual S - Baixo Risco S N

3.12
Farmácias e 
drogarias, exceto as 
de manipulação.

Anual S - Alto Risco S S

3.13

Comércio atacadista 
de produtos 
agropecuários e 
produtos alimentícios 
para animais.

Anual N S S

3.14 Comércio atacadista 
de produtos químicos. Anual N S S

3.15 Comércio atacadista 
de produtos de fumo. Anual N S N

3.16

Comércio e 
reservatório de 
c o m b u s t í v e i s , 
inflamáveis e 
explosivos, para 
venda por atacado.

Anual N S N

3.17

D i s t r i b u i d o r a 
de drogas, 
m e d i c a m e n t o s , 
i n s u m o s 
f a r m a c ê u t i c o s , 
cosméticos, produtos 
de higiene e 
perfumes, saneantes 
domissanitários.

Anual S - Alto Risco S N

3.18 Outras atividades 
comerciais. Anual N S S

3.19
Comércio Varejista 
de GLP – Gás de 
Cozinha.

Anual N S S

3.20

P r o d u t o r 
Hortifrutigranjeiro 
– Empresário 
Individual.

Anual N N N

4. Serviço

4.1 Construção civil. Anual N S S

4.2 Transporte terrestre, 
aquaviário ou aéreo. Anual N S N

4.3 Correio e 
telecomunicações. Anual N S N

4.4

Serviços de 
intermediação na 
compra e venda 
de imóveis; 
administração de 
aluguéis, de imóveis, 
de condomínios, 
e outros serviços 
relacionados.

Anual N S N

4.5 I n s t i t u i ç õ e s 
financeiras. Anual N S N

4.6 Lotéricas. Anual N S N

4.7
Publicidade e 
veiculação de 
publicidade.

Anual N S N

4.8 Serviços Públicos 
Concedidos. Anual N S N
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4.9

Es tabe lec imentos 
para prática de cursos 
extra curriculares, 
cursos para concurso 
e congêneres.

Anual N S N

4.10 Serviços prestados 
por associações. Anual N S N

4.11

L i m p e z a , 
conservação e 
reparação de bens 
móveis e imóveis, 
exceto serviços 
domésticos.

Anual N S S

4.12 Oficinas em geral de 
qualquer natureza. Anual N S S

4.13 Locadoras de bens 
móveis. Anual N S N

4.14 Estacionamento. Anual N S S

4.15 Hotéis; motéis; 
pousadas e similares. Anual N S S

4.16 A c a d e m i a s 
esportivas. Anual S - Baixo Risco S S

4.17
D i s c o t e c a s , 
danceterias, boates e 
similares.

Anual N S S

4.18 Bar com música ao 
vivo. Anual S - Baixo Risco S N

4.19

Bilhar, boliche, tiro 
ao alvo e outros 
aparelhos e jogos de 
distração; locação 
de quadras para 
práticas desportivas; 
pista de patinação e 
congêneres.

Anual N S N

4.20
A t i v i d a d e s 
recreativas, culturais 
e desportivas.

Anual N S N

4.21 Serviços funerários e 
conexos. Anual S - Baixo Risco S N

4.22

Escolas do ensino 
infantil, fundamental, 
médio, faculdades 
e congêneres - com 
cantinas.

Anual S - Baixo Risco S N

4.23 Creches. Anual S - Alto Risco S N

4.24

Clubes desportivos, 
a s s o c i a ç õ e s 
desportivas e 
congêneres.

Anual S - Alto Risco S N

4.25
Estabelecimento de 
assistência médico-
hospitalar.

Anual S - Alto Risco S N

4.26
Banco de sangue, 
olhos, órgãos, leite e 
outras secreções.

Anual S - Alto Risco S N

4.27
Tatuagens, e 
colocação de piercing 
e outros.

Anual S - Alto Risco S N

4.28

Laboratório de 
análises clínicas, 
patologia clínica, 
hematologia clínica, 
anatomia patológica, 
citologia, líquido 
cefalorraquidianos e 
congêneres.

Anual S - Alto Risco S N

4.29 Casa de repouso. Anual S - Alto Risco S N

4.30 Clínica médica. Anual S - Alto Risco S N

4.31

Clínica médico 
veterinária com uso 
de equipamento 
emissor de radiação 
ionizante (raio X) e/
ou dispensário de 
medicamento de uso 
humano.

Anual S - Alto Risco S S

4.32

Clinica médico 
veterinária sem 
e q u i p a m e n t o 
emissor de radiação 
ionizante (raio X) e/
ou dispensário de 
medicamento de uso 
humano.

Anual N S S

4.33 C o n s u l t ó r i o 
odontológico. Anual S - Alto Risco S N

4.34
Laboratório ou 
oficina de prótese 
dentária.

Anual S - Baixo Risco S N

4.35 F i s i o t e r a p i a ; 
acupuntura. Anual S - Baixo Risco S N

4.36 P s i c o l o g i a ; 
fonoaudiologia. Anual S - Baixo Risco S N

4.37
Salão de beleza, 
massagens e 
congêneres.

Anual S - Baixo Risco S N

4.38 Ótica. Anual S - Baixo Risco S N

4.39 Advocacia. Anual N S N

4.40 Contabilidade. Anual N S N

4.41 Economia. Anual N S N

4.42 E n g e n h a r i a ; 
arquitetura. Anual N S N

4.43 Farmácias de 
manipulação. Anual S - Alto Risco S N

4.44
Atividades liberais ou 
não exploradas por 
pessoa física.

Anual N S N

4.45

D e m a i s 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
prestadores de 
serviços não 
especificados ou 
assemelhados às 
atividades previstas 
nos itens anteriores.

Anual N S S

4.46 Pensão. Anual N S S

4.47

O r g a n i z a ç õ e s 
religiosas e 
associações sem fins 
lucrativos em geral.

Anual N S N

4.48 Órgãos públicos 
estaduais e federais. Anual N S N

5. Atividades eventuais, provisórias ou esporádicas.

5.1

E s p e t á c u l o s 
artísticos, culturais 
ou desportivos, 
realizados em locais 
com capacidade de 
lotação de até 5.000 
pessoas.

Por evento N S N

5.2

“ E s p e t á c u l o s 
artísticos, culturais 
ou desportivos, 
realizados em locais 
com capacidade de 
lotação acima de 
5.000 pessoas”.

Por evento N S N

5.3 Exposições, feiras e 
similares. Por evento N S N

5.4
Promotores de 
Exposições, Feiras e 
similares.

Por evento N S N

5.5 Outros Eventos não 
especificados acima. Por evento N S N

6. OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS

6.1

O U T R A S 
A T I V I D A D E S 
SUJEITAS A 
F I S C A L I Z A Ç Ã O 
SOMENTE DA 
SEPLAN.

Anual N S N

6.2

O U T R A S 
A T I V I D A D E 
SUJEITAS A 
F I S C A L I Z A Ç Ã O 
DA SEPLAN E 
SAÚDE BAIXO 
RISCO.

Anual S - Baixo Risco S N

6.3

O U T R A S 
A T I V I D A D E S 
SUJEITAS A 
F I S C A L I Z A Ç Ã O 
DA SEPLAN E 
SEMMA.

Anual N S S

6.4

O U T R A S 
A T I V I D A D E S 
SUJEITAS A 
SERVIÇOS DA 
SEPLAN, SEMMA 
E SAÚDE BAIXO 
RISCO.

Anual S - Baixo Risco S S

6.5

O U T R A S 
A T I V I D A D E 
SUJEITAS A 
F I S C A L I Z A Ç Ã O 
DA SEPLAN E 
SAÚDE ALTO 
RISCO.

Anual S - Alto Risco S N

6.6

O U T R A S 
A T I V I D A D E S 
SUJEITAS A 
SERVIÇOS DA 
SEPLAN, SEMMA 
E SAÚDE ALTO 
RISCO.

Anual S - Alto Risco S S

Legenda: S= sujeita à incidência; S - Alto Risco= sujeita à incidência TAVS alto risco; S - Baixo 
Risco= sujeita à incidência TAVS baixo risco; N= não sujeita à incidência.

ATOS DO GABINETE
DECISÃO

Pelos motivos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 34.862/18, nos termos do que preceitua 
o §4º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, DECIDO NEGAR PROVIMENTO 
ao recurso interposto pela empresa DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA, mantendo-
se a aplicação das penalidades de multa de mora de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) 
dias, sobre o valor do empenho descumprido, correspondente ao montante de R$ 107,75 (cento e sete 
reais e setenta e cinco centavos), multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, que 
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corresponde a R$ 107,75 (cento e sete reais e setenta e cinco centavos) e suspensão temporária de participar 
em licitação e de impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano, devido 
ao inadimplemento na execução da Ata de Registro de Preços nº 527/18.

Oficie-se a Recorrente da presente Decisão.
Bauru, 05 de setembro 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

Corregedoria Geral Administrativa
Andrea Salcedo Monteiro dos Santos Gomes

Corregedora Geral
SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 12.379/19, que tem como interessada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
83.905/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
6.761/19, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 76.057/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal da Administração. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 83.920/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde: Determino a instauração do 
competente Processo Administrativo Disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 83.910/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde: Determino a instauração do 
competente Processo Administrativo Disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 42.523/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde: Determino a instauração do 
competente Processo Administrativo Disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 49.277/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal da Administração. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 39.148/18, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Planejamento. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 108.965/19, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos: Determino a 
instauração do competente Processo Administrativo Disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para 
oficiar.

EXTRATOS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 1.985/19 - PROCESSO Nº 57.308/18 ap. 13.575/92 (CAPA) 
– PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIO: TERCEIRO QUARTEIRÃO DE 
AMIGOS - OBJETO: Fica permitido ao TERCEIRO QUARTEIRÃO DE AMIGOS o uso de uma área 

localizada no Jardim Marambá, cujo roteiro tem início no marco “0” cravado no alinhamento da Rua José 
Talon e segue por este alinhamento na distância de 32,00 metros até o marco “1”; daí defletindo à direita 
com curva pelo desenvolvimento de um raio de 9,00 metros segue na distância de 14,16 metros até o marco 
“2”; daí defletindo à direita e ainda em curva segue na distância de 10,00 metros até o marco “3”; daí 
defletindo à esquerda segue em curva na distância de 14,00 metros e pelo alinhamento da Avenida Pedro 
Bertolini, até o marco “4”; daí defletindo à direita segue na distância de 29,00 metros até o marco “5”; daí 
defletindo à direita segue à distância de 30,00 metros até o marco “0” (ponto de partida) perfazendo um área 
de 1.198,75 metros quadrados - PRAZO: INDETERMINADO– ASSINATURA: 26/08/19.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONVÊNIO Nº 2.137/16 - PROCESSO 65.551/18 – 
Ap. 54.360/16 (CAPA) - MUNICÍPIO DE BAURU e o “RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM” - ME - 
OBJETO: As partes resolvem através deste instrumento, Rescindir amigavelmente o convênio nº 2.137/16, 
com fundamento na Constituição da Associação do loteamento “RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM”, 
denominada ASSOCIAÇÃO CYRELA ESTORIL, no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica de Bauru, protocolado e microfilmado sob nº PJ 010882, em 08 de dezembro de 
2.016, conforme cópia juntada no Processo Administrativo nº 54.360/16 às fls.117/187. 1.1. Diante da 
necessidade de disciplinar os fechamentos de vias públicas, através da autorização do loteamento de acesso 
controlado, foi estabelecida nova minuta, em atendimento ao solicitado pela 3ª Promotoria de Justiça de 
Bauru, da qual o convênio nº 2.137/16, não atende integralmente as regras aprovadas – ASSINATURA: 
03/09/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONVÊNIO Nº 2.191/19 - PROCESSO Nº 14.319/12 Ap. 21.839/00 (CAPA) - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES 
DO PAINEIRAS PARQUE RESIDENCIAL - OBJETO: Constitui objeto do presente convênio a 
autorização de Loteamento de Acesso Controlado, nos termos do § 8º, do art. 2º, da Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1.979, e da Lei Municipal nº 4.053, de 29 de março de 1.996. A autorização será 
concedida ao Loteamento “PAINEIRAS PARQUE RESIDENCIAL”, sendo autorizado ao CONVENIADO, 
mediante o cumprimento das condições contidas neste Termo de convênio, o cercamento e o controle de 
acesso ao citado loteamento - PRAZO: 05 anos - ASSINATURA: 16/07/19.

CONVÊNIO Nº 2.203/19 - PROCESSO Nº 13.358/17 Ap. 24.646/03 (CAPA) - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO RESIDENCIAL 
TAVANO - OBJETO: Constitui objeto do presente convênio a autorização de Loteamento de Acesso 
Controlado, nos termos do § 8º, do art. 2º, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, e da Lei 
Municipal nº 4.053, de 29 de março de 1.996. A autorização será concedida ao Loteamento “RESIDENCIAL 
ODETE – PORTARIA TAVANO”, sendo autorizado ao CONVENIADO, mediante o cumprimento das 
condições contidas neste Termo de Convênio, o cercamento e o controle de acesso ao citado loteamento. 
-  PRAZO: 05 anos - ASSINATURA: 16/07/19.

CONVÊNIO Nº 2.206/19 - PROCESSO Nº 80.209/19 - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONVENIADA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU – USP - OBJETO: Através do 
presente convênio as partes pretendem desenvolver atividade de estágio obrigatório não remunerado, 
considerando o estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho 
do Município, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 
o ensino regular na Instituição de Ensino. 1.2. Este convênio se destina especificamente aos cursos de 
Graduação (Licenciatura/Bacharel) em ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E MEDICINA, regular 
e devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais de ensino. 1.3. O presente estágio faz parte do projeto 
pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, conforme documento anexo. 
O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. -  PRAZO: 12 
meses - ASSINATURA: 08/08/19.

CONVÊNIO Nº 2.207/19 - PROCESSO Nº 60.056/19 - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONVENIADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - 
UNESP - OBJETO: Através do presente convênio as partes pretendem desenvolver atividade de estágio 
obrigatório não remunerado, considerando o estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho do CONVENENTE, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular na Instituição de Ensino. 1.2. Este convênio se destina 
especificamente aos cursos de Graduação (Licenciatura/Bacharel) em Ciências Biológicas, Educação Física 
e Psicologia, regular e devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais de ensino. 1.3. O presente estágio 
faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O estágio 
visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.-  PRAZO: 12 meses - 
ASSINATURA: 15/08/19.

CONVÊNIO Nº 2.211/19 - PROCESSO Nº 65.551/18 – Ap. 54.360/16 (CAPA) - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: CYRELA BEGÔNIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – “RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM” - OBJETO: Constitui objeto do 
presente convênio a autorização de Loteamento de Acesso Controlado, nos termos do § 8º, do art. 2º, da Lei 
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, e da Lei Municipal nº 4.053, de 29 de março de 1.996. 2. A 
autorização será concedida ao Loteamento “RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM”, sendo autorizado ao 
CONVENIADO, mediante o cumprimento das condições contidas neste Termo de convênio, o cercamento 
e o controle de acesso ao citado loteamento.-  PRAZO: 05 anos - ASSINATURA: 03/09/19, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção II
Secretarias Municipais
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Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos

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) 3235-1099
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
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

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

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3163 de 10/09/2019: Onde se lê, Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços – Técnico de Gestão de Convênios – Pedreiro...... Leia-se, Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços – Técnico de Gestão de Convênios. 

TRANSFERÊNCIA: A partir de 26/08/2019, portaria nº 2.276/2019, transfere, a servidora IRENI 
MENDES DE SOUZA SANTOS, matrícula nº 23.916, RG nº 18.813.567, Assistente de Serviços na 
Escola - Merendeira, da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social para o Gabinete do Prefeito, conforme 
edoc nº 78.599/2018.

EXONERAÇÃO: A partir de 27/08/2019, portaria nº 2.277/2019, exonera, a pedido, FATIMA CRISTINA 
DA SILVA, RG. 18.220.672-5, matricula nº 30.794, do cargo em comissão de Secretária de Secretaria, da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme processo nº 125.166/2019.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2271/2019: 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 3164, a PORTARIA N.º 2239/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). BIANCA CRISTINA DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 468171009, classificação 21º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA”, edital 06/2017, EM RAZÃO 
DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 2272/2019: 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 3164, a PORTARIA N.º 2253/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MARCELO NUNES 
FARIAS, portador(a) do RG nº 259316842, classificação 9º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR”, edital 18/2016, EM RAZÃO DE 
DESISTÊNCIA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2273/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3164 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA APARECIDA MORAES DUARTE, portador(a) do 
RG n 216871633, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 22º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/09/2019 ÀS 8h.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2274/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3164 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) GUILHERME FAL DA SILVA, portador(a) 
do RG n 529973571, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, edital nº 18/2016 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/09/2019 ÀS 09h.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º.

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);

EXONERAÇÕES / POSSE
PORTARIA N.º 2275/2019 ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S 
O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) ADRIANA CONSTANTINO CORRALE, portador(a) do 
RG n.º 237026879, matrícula 30409 cargo efetivo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL 
– AGENTE SOCIAL, e SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, Diretora do Departamento de 
Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro 
de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 12/09/2019.

NOMEAÇÃO: A partir de 27/08/2019, portaria nº 2278/2019, nomeia a servidora JULIA MARIA 
RODRIGUES HOMELIS FLORIANO, RG nº 29.416.593-9, matrícula nº 33088, para exercer o cargo 
em comissão de SECRETÁRIA DE SECRETARIA, da Secretaria Municipal da Educação, conforme 
e-processo nº 125170/2019. De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º do decreto nº 7.245/2019, poderá 
ser nomeada, uma vez que realizará as seguintes funções essenciais do cargo efetivo de Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – Agente de Administração:
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público.

CONCURSO PÚBLICO
RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ADMINISTRADOR (Edital nº 
09/2019) informa a decisão proferida nos Recursos Administrativos interpostos referente a ANÁLISE DE 
TÍTULOS/CLASSIFICAÇÃO FINAL publicado no Diário Oficial de Bauru no dia 03/09/2019:

E-Proceso nº 128820/2019 – DEFERIDO
E-Proceso nº 129153/2019 – INDEFERIDO
E-Proceso nº 130100/2019 – INDEFERIDO
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Os candidatos Recorrentes ficam CONVOCADOS para tomar ciência no Departamento de Recursos 
Humanos – Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila 
Noemy, 2º andar – Bauru/SP da fundamentação da decisão proferida nos Recursos Administrativos 
interpostos. 

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.
Comissão Examinadora 
Portaria nº 1034/2019

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ADMINISTRADOR – Edital 09/2019.

Classif. Inscrição Nome Completo Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0030300092 CAROLINA CORREIA DO NASCIMENTO 
DE LIMA 68,40 0,000 68,400

2º 0030300078 BARBARA TORRECILHA SPIRI 66,60 0,000 66,600
3º 0030300175 MARCELO HENRIQUE CAVALINI 66,60 0,000 66,600
4º 0030300027 KATIA CRISTINA GONÇALVES 64,80 1,000 65,800
5º 0030300236 DEBORA ANDRADE LUCIANO 64,80 0,000 64,800
6º 0030300085 FABIANA PINHEIRO DO PRADO 64,80 0,000 64,800
7º 0030300067 DIÓGENES MARTINS DE SIQUEIRA 64,80 0,000 64,800
8º 0030300157 ROGÉRIO S VIEIRA 63,00 1,000 64,000
9º 0030300043 ALEXANDRE AGOSTINHO BUDOYA 63,00 0,000 63,000

10º 0030300082 ALEXANDRE DE MATOS RODRIGUES 
ORTIGOSA 61,20 0,000 61,200

11º 0030300018 CINTIA ANDRESA MARTINS MIRANDA 61,20 0,000 61,200
12º 0030300173 FABRICIO HONORATO SOARES 59,40 1,000 60,400

13º 0030300090 PRISCILA SAYURI DE FREITAS 
FUJISAWA 59,40 1,000 60,400

14º 0030300062 EBER FRANCISCO PEREIRA ROSA 59,40 1,000 60,400

15º 0030300338 JULIANA KROITSFELT DA SILVEIRA 
FERNANDES 59,40 0,000 59,400

16º 0030300182 NARAIANE LENI PEREIRA 59,40 0,000 59,400
17º 0030300064 JULIANA CEZARIO FERREIRA COMIN 59,40 0,000 59,400
18º 0030300399 MILENA SILVA BATISTA 59,40 0,000 59,400
19º 0030300282 DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA 57,60 1,000 58,600
20º 0030300288 GLÁUCIA DOS SANTOS 57,60 1,000 58,600
21º 0030300119 GABRIELLI BALLARIN TORRES 57,60 0,000 57,600
22º 0030300270 GLAUCIA RODRIGUES SILVA 57,60 0,000 57,600
23º 0030300040 DANIELLE RODRIGUES GODOI TOQUETI 55,80 1,000 56,800
24º 0030300022 HELENA THOMAZINI DE FREITAS 55,80 0,000 55,800
25º 0030300107 SOFIA DE MATTOS ALVES 55,80 0,000 55,800
26º 0030300284 KARLA COSTA JULICH 55,80 0,000 55,800
27º 0030300217 JAQUELINE SANTOS FERRARI CONTE 55,80 0,000 55,800
28º 0030300303 MÔNICA SANTOS MARTINS 54,00 1,000 55,000
29º 0030300235 JULIANA ROCHITE BALARIM 54,00 1,000 55,000
30º 0030300434 THIAGO PESTANA DA SILVA 54,00 0,000 54,000
31º 0030300114 FERNANDA SILVA MARCONDES 54,00 0,000 54,000
32º 0030300321 DIEGO MARQUES MANGERONA 54,00 0,000 54,000
33º 0030300435 ESTEVAN HENRIQUE PINHOLI 54,00 0,000 54,000
34º 0030300181 RENAN BERNARDO DE OLIVEIRA 54,00 0,000 54,000
35º 0030300132 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 54,00 0,000 54,000
36º 0030300426 LEONARDO HIRATA BELINE 54,00 0,000 54,000
37º 0030300268 TIAGO LUIZ BOLDO 54,00 0,000 54,000
38º 0030300044 CRISTINA MIYUKI KOTSUBO 54,00 0,000 54,000
39º 0030300083 LUIZ CARLOS COSTA NETO 54,00 0,000 54,000

*CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ADMINISTRADOR, DOS CANDIDATOS QUE 
DECLARARAM SER DEFICIENTE (ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 
5.215 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004).

Classif. Inscrição Nome Completo Prova 
Objetiva Títulos Total

30º 0030300434 THIAGO PESTANA DA SILVA 54,00 0,000 54,00

Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do 
Diário Oficial de Bauru, por época de sua nomeação.

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019. 
A Comissão

EDITAL Nº 17/2019
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 – 

MASTOLOGISTA, 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: José 
Roberto Salina, Maria Helena De Abreu e sob a coordenação de Karina Osti, Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra e Giedri Cristina Bispo Sanches sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2128/2019, 
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 26 (vinte e seis) de outubro 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 - 
MASTOLOGISTA

01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina, 
Residência 
Médica em 

Mastologia ou 
Certificado de 

Habilitação 
na área de 
Mastologia 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM)

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

Notas: 
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica ou habilitação na 
referida especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação, 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 Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 5.949/10, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6564/14)
Jornada Especial de Trabalho: 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%)
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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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 
- MASTOLOGISTA, 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 15 (quinze) de outubro 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 04 (quatro), 07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um) de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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.
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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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – 

MÉDICO - 
MASTOLOGISTA

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 - 
MASTOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 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 2128/2019;
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.

2,0 pontos 2,0 pontos

Título de Especialista em 
Mastologia

Diploma, Certificado ou Declaração 
de Título de Especialista em 
Mastologia (exceto o exigido 
no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente. 2,0 ponto 2,0 pontos

Demais Especializações/
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 2,0 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;
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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 26 (vinte e seis) de outubro 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 exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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 
- MASTOLOGISTA, 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.
1. 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).
2. 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 cartão resposta, 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 
- MASTOLOGISTA, 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 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) 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 7.083/18);
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.



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.019

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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menos de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e e Residência Médica em 
Mastologia ou Certificado de Habilitação na área de Mastologia em instituição reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM)/MEC,  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 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2128/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - MASTOLOGISTA
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 
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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
I - Básico de Mastologia:
1 – Anatomia e Embriologia da mama. 
2 – Histologia e Fisiologia da mama. 
3 – Anomalias do desenvolvimento mamário. 
4 – Fundamentos de estatística aplicada. 
5 – Interpretação de ensaios clínicos.
II - Propedêutica:
1 – Anamnese e exame físico. 
2 – Diagnóstico clínico das alterações mamárias. 
3 – Métodos diagnósticos complementares. 
4 – Técnica e interpretação de mamografias. 

5 – Imagenologia mamária. 
6 – Propedêutica invasiva.
III-  Lactação:
1 – Fisiologia da lactação. 
2 – Patologia da lactação.
IV - Patologias benignas:
1 – Alterações funcionais benignas da mama. 
2 – Histopatologia das lesões benignas da mama. 
3 – Neoplasias benignas. 
4 – Doenças infecciosas da mama. 
5 – Dor mamária. 
6 – Necrose gordurosa da mama. 
7 – Fluxos papilares. 
8 – Cirurgias das alterações benignas da mama. 
9 – Patologia mamária na infância e na adolescência. 
10 – Patologia mamária no homem.
V -  Oncologia Mamária:
1 – Carcinogênese mamária. 
2 – História natural do câncer de mama. 
3 – Biologia celular e molecular no câncer de mama. 
4 – Genética e câncer de mama. 
5 – Imunologia do câncer de mama. 
6 – Epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama. 
7 – Sinais e sintomas do câncer de mama. 
8 - Prevenção primária do câncer de mama. 
9 – Detecção precoce do câncer de mama. 
10 – Lesões não palpáveis de mama. 
11 – Tumor filodes e sarcomas. 
12 – Carcinoma in situ da mama. 
13 – Estadiamento do câncer de mama. 
14 – Fatores prognósticos do câncer de mama. 
15 – Cirurgia do câncer de mama. 
16 – Linfonodo sentinela. 
17 – Hormonioterapia do câncer de mama. 
18 – Princípios de quimioterapia. 
19 – Quimioterapia do câncer de mama. 
20 – Carcinoma inflamatório. 
21 – Câncer de mama na gravidez e lactação. 
22 – Câncer oculto da mama. 
23 – Doença de Paget. 
24 – Citologia e Histopatologia do câncer de mama. 
25 – Câncer de mama nas jovens e idosas. 
26 – Câncer de mama bilateral. 
27 – Princípios de Radioterapia. 
28 – Radioterapia no câncer de mama. 
29 – Recidivas locais pós-cirurgias. 
30 – Seguimento após câncer de mama.
VI -  Reabilitação e suporte:
1 – Linfedema de membro superior: prevenção e tratamento. 
2 – Fisioterapia no câncer de mama.
3 – Aspectos psicosociais do câncer de mama.
4 – Tratamento Paliativo.
VII- Cirurgia plástica das mamas:
1 – Reconstrução mamária. 
2 – Princípios de cirurgia estética das mamas.

LEGISLAÇÃO SUS
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1.CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, J.S. 
et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: EdUFMT, 
2011 (p. 55 - 68). Disponível em: http://observarh.ufmt.br/sistema/arquivos/070316102423240.pdf

SUS e suas principais Legislações
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 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. 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
5. 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
6. 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
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Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. 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
3. 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

Gestão do SUS e do Cuidado
1.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
2. 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
3. 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
12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2019 Abertura das Inscrições
15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
12/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/11/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
24/11/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/11/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
21/12/2019 Previsão de Classificação Final
04/01/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 18/2019
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 – 
PNEUMOLOGISTA, 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: 
Deborah Maciel Cavalcanti Rosa, Guilherme Nogueira Spinosa, Solange Gallan Vila e sob a 
coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana, Walquiria Colla de Abreu Bastos e Giedri Cristina 
Bispo Sanchez sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2127/2019, 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 - 
PNEUMOLOGISTA

01

Conclusão da
Graduação 

em Medicina, 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina 
(CRM) e 

Residência 
Médica ou 

Especialização 
em 

Pneumologia 
ou Título de 

Especialista em 
Pneumologia

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

Notas: 
*Comprovação de conclusão da Graduação 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 Especialização 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 Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal 5.949/10, as jornadas de trabalho dos profissionais 
da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
“I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6564/14).
Jornada Especial de Trabalho: 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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 
- PNEUMOLOGISTA, 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 15 (quinze) de outubro 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.
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4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um) de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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:
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Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – 

MÉDICO -  
PNEUMOLOGISTA

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 
- PNEUMOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 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 2127/2019;
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 26 (vinte e seis) de outubro 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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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 - 
PNEUMOLOGISTA, 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.



19DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.019

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.
3. 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).
4. 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 cartão resposta, 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 
- PNEUMOLOGISTA, 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 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) 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 7.083/18);
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior 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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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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 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 
Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Pneumologia 
reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) ou Título de Especialista 
em Pneumologia concedido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 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 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2127/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PNEUMOLOGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. 1-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. Asma 
2. Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar 
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Doenças Pulmonares Intersticiais
5. Doenças respiratórias do sono 
6. Derrames Pleurais
7. Função Pulmonar: Espirometria
8. Insuficiência respiratória 
9. Micoses Pulmonares
10. Oxigenoterapia Domiciliar
11. Pneumonia
12. Pneumopatias ocupacionais
13. Tabagismo
14. Tuberculose
15. Tosse crônica
16. Supurações pulmonares

Bibliografia
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Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
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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
12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2019 Abertura das Inscrições
15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
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10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
12/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/11/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
24/11/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/11/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
21/12/2019 Previsão de Classificação Final
04/01/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 19/2019
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 – PSIQUIATRA, 
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: 
Marcus Vinícius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena De Abreu e sob a coordenação de 
Karina Osti, Sandra Marquezi Pirola Bezerra e Luiz Gustavo de Oliveira sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 2203/2019, 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 - 
PSIQUIATRA

01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina, 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina (CRM) 

e Residência 
Médica em 
Psiquiatria 

ou Título de 
Especialista em 

Psiquiatria

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

Notas: 
*Comprovação de conclusão da Graduação 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 Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 5.949/10, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal 6564/14)
Jornada Especial de Trabalho: 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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 
- PSIQUIATRA, 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 15 (quinze) de outubro 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) 
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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 04 (quatro), 07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um) de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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. 
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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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – 

MÉDICO - 
PSIQUIATRA

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 
- PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 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 2203/2019;
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 26 (vinte e seis) de outubro 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 
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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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessária.
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 - 
PSIQUIATRA, 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.
5. 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).
6. 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 cartão resposta, 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 
- PSIQUIATRA, 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 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) 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 7.083/18);
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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
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g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 
Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria concedido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria,  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 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;

d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de: CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2203/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PSIQUIATRA
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 
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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
B i b l i o g r a f i a 
1. ASSUMPÇÃO Jr., F.; KUCZYNSKI E. - Tratado de 
Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. ed. Atheneu, 2003. 
2. Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento da CID-10. Porto Alegre, Artes Médicas, 1993. 
3. CREMESP/AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 
2ª.ed.  2003. Disponível em: http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/substancias_
psicoativas_2.pdf
4. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 2008. 
5. DSM-V.  Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 
6. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2016 (11º ed.).  
7. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento 
como Lugares da Atenção Psicossocial nos Territórios, 2015. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades_acolhimento.pdf
8. CFM/ABP.  Suicídio, informando para prevenir ,2014. Disponível em  http://www.flip3d.com.br/web/
pub/cfm/index9/?numero=14  
9. LARANJEIRA, Ronaldo e col. Dependência química - Prevenção, tratamento e Políticas públicas, 2º 
ed., Artmed,2018.

LEGISLAÇÃO SUS
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1.CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, J.S. 
et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: EdUFMT, 
2011 (p. 55 - 68). Disponível em: http://observarh.ufmt.br/sistema/arquivos/070316102423240.pdf

SUS e suas principais Legislações
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 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. 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
5. 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
6. 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

Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. 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
3. 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

Gestão do SUS e do Cuidado
1.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
2. 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
3. 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)
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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
12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2019 Abertura das Inscrições
15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
12/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/11/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
24/11/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/11/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
21/12/2019 Previsão de Classificação Final
04/01/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 20/2019
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 
– RADIOLOGISTA, 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: 
André Bertolini Camarinha, Solange Gallan Vila e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone, 
Walquiria Colla de Abreu Bastos e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 2130/2019, 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 – 
RADIOLOGISTA 

01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
e Residência 
Médica em 
Radiologia 

ou Título de 
Especialista em 

Radiologia

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

Notas: 
*Comprovação de conclusão da Graduação 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 Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 5.949/10, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6564/14)
Jornada Especial de Trabalho: 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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 
- RADIOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.



29DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.019

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 15 (quinze) de outubro 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 04 (quatro), 07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um) de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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).  
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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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – 

MÉDICO - 
RADIOLOGISTA

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 – 
RADIOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 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 2130/2019;
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 26 (vinte e seis) de outubro 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. 
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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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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 
- RADIOLOGISTA, 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 cartão resposta, 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 
- RADIOLOGISTA, 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 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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(trinta) 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 7.083/18);
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior 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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 
Radiologia reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou Título de Especialista 
em Radiologia concedido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem – CBR e pela 
Associação Médica Brasileira - AMB, 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 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2130/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - RADIOLOGISTA
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 
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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. Radiologia geral.
2. Mamografia
3. Neurorradiologia
4. Diagnostico por imagem em cabeça e pescoço
5. Diagnostico por imagem no tórax (pulmão e mediastino)
6. Diagnostico por imagem abdominal
7. Diagnostico por imagem músculo-esqueletica
8. Diagnostico por imagem da pelve masculina
9. Diagnostico por imagem da pelve feminina
10. Ultrassonografia geral.
11. Ultrassonografia de extremidades com Doppler.
12. Ultrassonografia músculo esquelética.
13. Ultrassonografia obstétrica com Doppler.
14. Riscos no uso da radiação ionizante
15. Física das radiações ionizantes
16. Sequências e protocolos de ressonância nuclear magnética
17. Aplicações e funcionamento dos aparelhos de ultrassonografia
18. Diagnostico por imagem em oncologia e protocolos de estadiamento.
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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
 
Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de 
Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar– Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
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3. 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
 
Gestão do SUS e do Cuidado
1.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
2. 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
3. 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. 
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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

12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

04/10/2019 Abertura das Inscrições

15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 
08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

12/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

23/11/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

24/11/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva

26/11/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/12/2019 Previsão de Classificação Final

04/01/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 21/2019
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 – 
ULTRASSONOGRAFISTA, 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: 
José Yoshiyuki Assato, André Bertolini Camarinha, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de 
Mariana Félix Bueno Belone, Walquiria Colla de Abreu Bastos e Marcela da Silva Santos Camargo, 
sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2129/2019, 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 26 (vinte e seis) de outubro 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:
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Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito* Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO - 

ULTRASSONOGRAFISTA
01

Conclusão da
Graduação 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM) e 

Residência 
Médica em 
Radiologia 

ou Título de 
Especialista 

em Radiologia 
ou Título de 

Especialista em 
Ultrassonografia

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

Notas: 
*Comprovação de Conclusão da Graduação 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 Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 5.949/10, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: 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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 
- ULTRASSONOGRAFISTA, 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 15 (quinze) de outubro 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 04 (quatro), 07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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.
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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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um) de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde – 
MÉDICO - 

ULTRASSONOGRAFISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação 

SUS 
10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação 

de Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
ULTRASSONOGRAFISTA 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 15 (quinze) de dezembro 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 
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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 2129/2019;
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 26 (vinte e seis) de outubro 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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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 - 
ULTRASSONOGRAFISTA, 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. 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. 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 cartão resposta, 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 
- ULTRASSONOGRAFISTA, 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 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) 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 7.083/18);
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
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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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais On Line (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Radiologia  ou Título de Especialista em Radiologia ou Título de Especialista em Ultrassonografia, 
concedidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e reconhecidos pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – 
CRM,  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 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. 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:
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a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2129/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - ULTRASSONOGRAFISTA
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. Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia.
2. Ultrassonografia Abdominal 
3. Ultrassonografia vascular com Doppler
4. Ultrassonografia pediátrica e neonatal 
5. Ultrassonografia de Partes moles.
6. Ultrassonografia da pelve feminina.
7. Ultrassonografia da pelve masculina
8. Ultrassonografia no contexto de trauma
9. Ultrassonografia músculo esquelética

Bibliografia
1. Amaral, Waldemar N.; Borges, Walter P.; Cha, Sang C. Tratado de Ultrassonografia I: Ginecologia e 
Obstetrícia. 2a. Ed. Sbus, 2013.
2. Bonilla-Musoles, Fernando et al. Ultrassonografia Transvaginal: 2D, Doppler e 3D. 1A . Ed. 
Panamericana, 2003.
3. Callen, P. Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia. 5 ª Ed. Editora Elsevier: 2009.
4. Cerri/Ajzen/Arap/Cerri, Ultrassonografia da Próstata 1ª edição – Ed. Sarvier. 
5. Chammas, C. / Cerri. G,G. Ultrassonografia Abdominal 2ª edição – 2009 – Ed. Revinter.
6. Engelhorn. C. A, Morais Filho. D, Barros. F. S, Coelho. N, Guia Prático de Ultrassonografia Vascular – 
Editora DiLivros – 2ª Edição, 2010) 
7. Fleischer - Ultra Sonografia com Dopller Colorido em Ginecologia e Obstetrícia. Editora: Thieme 
Revinter.
8. Fonseca E.B - Medicina Fetal - Coleção FEBRASGO -  2ª Ed. 2017.
9. Hricak, H. et al. Diagnostic Imaging - Gynecology. 1. Ed. EUA: Amirsys, 2007. 
10. Mauad Filho, Francisco; Ferreira, Adilson C.; Amaral, Waldemar N. Ultrassonografia em Ginecologia 
e Obstetrícia: Guia Prático. 1A. Ed. Revinter, 2010.
11. Pastore/Cerri, Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia 2a. edição - 2010 - Ed. Revinter. 
12. Prando/Caserta, Urologia: Diagnóstico por Imagem 1ª edição, 1997.
13. Rumack. C.M, Wilson. S. R, Charboneau. W. J, - Tratado de Ultrassonografia Diagnóstica, 4ª Edição 
– 2011 – Ed. Elsevier.
14. Saito, Mauricio; Cardoso, Roberto; Cha, Sang C. Tratado de Ultrassonografia V: Medicina Fetal – 
Atualidades e Perspectivas. 1A. Ed. Sbus, 2015.
15. Sandra L. Haggen-Ansert, Tratado de Ultrassonografia Diagnóstica. 
16. Silva, Carlos Henrique Mascarenhas – Cecatto Junior, Benito Pio Vitorio Manual SOGIMIG de 
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia -1ª Edição, 2018. 
17. Woodward, Paula J. et al. Diagnostic Imaging - Obstetrics. 1. Ed. EUA: Amirsys, 2005.

Sites Sugeridos
1. https://fetalmedicine.org/
2. http://medicinafetalbarcelona.org/
3. https://www.isuog.org/
4. https://sonoworld.com/

LEGISLAÇÃO SUS
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MULLER NETO, J.S. 
et SCHRADER, F.T. Curso de Desenvolvimento gerencial do SUS: coletânea de textos, Cuiabá: EdUFMT, 
2011 (p. 55 - 68). Disponível em: http://www.observarh.ufmt.br/sistema/arquivos/070316102423240.pdf

SUS e suas principais Legislações
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 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
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4. 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
5. 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

Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. 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
3. 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

Gestão do SUS e do Cuidado
1. 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
2. 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
3. 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
12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2019 Abertura das Inscrições
15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
21/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
12/12/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
15/12/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
17/12/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
09/01/2020 Previsão de Classificação Final
21/01/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 22/2019
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 
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Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Eliana Marques Zanata, Salete Regiane Monteiro Afonso, Maria José dos Santos, Lívia Carolina 
Baenas Barizon, Prescila Glaucia Christianini Buzolin, Fernando César Assumpção de Mendonça e 
sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 2131/2019, 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 Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 19 (dezenove) de dezembro 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-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - 

ESPECIAL

01

Conclusão do 
Normal Superior 

ou Graduação 
em Pedagogia 

com habilitação 
em Educação 

Especial/
Especialização 
em Educação 

Especial/Inclusiva

R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 
semanais R$ 40,00

Notas: 
Escolaridade/Pré-Requisito¹: 1.Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação 
em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga 
horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – 
AEE; ou
3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 
horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial 
(Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou
5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Especial; 
Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores. 
Benefícios³: 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 04 
(quatro) de outubro de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de outubro 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 Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, 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$ 40,00 (quarenta 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 15 (quinze) de outubro 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 



42 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.019

das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro),  07 (sete) e 08 
(oito) de outubro 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 10 (dez) de outubro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 04 (quatro) de outubro 
de 2019 a 21 (vinte e um)  de novembro de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e 
dois) de novembro 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 22 (vinte e dois) de novembro 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de outubro 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 26 (vinte e seis) de outubro 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:
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Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - 

ESPECIAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia 10

Legislação 09

Língua 
Portuguesa 08

Matemática 07

Atualidades 06

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
Títulos

- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL será composto por Prova 
Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 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 cópias 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 2131/2019;
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 da 
Educação, 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 da 
Educação, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula na área 
da Educação (exceto o exigido no pré-
requisito), 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 26 (vinte e seis) de outubro 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 19 (dezenove) de dezembro 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.
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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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 Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, terá caráter eliminatório 
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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 cartão resposta, 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 Educação 

Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, 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 12 (doze) meses 

imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 
7.083/18):

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 (trinta) 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 7.083/18);

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 Psicologia da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação 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 de Matemática da Prova Objetiva; 
h) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
i) obtiver maior nota na Análise de Títulos;
j) 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 (Lei Municipal nº 7.109/18);
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 terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade; 
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado; 
j) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
m) 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);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade; 
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
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r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou 
Declaração de Conclusão de: Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação 
Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/
Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, 
Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em 
Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou Curso Normal Superior com Habilitação em Educação 
Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso Normal Superior com 
Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas 
áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado – AEE; ou Curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial), devendo 
este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente) 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. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 

e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2131/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EDUCAÇÃO ADJUNTO –PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL

Exercício de docência em regência de classes (Sala de Recursos e Itinerância) da Educação Especial em 
caráter de substituição. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades 
Sala de Recursos e Itinerância, em caráter de substituição. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a qualidade de ensino a todos os 
alunos. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas 
e políticas educacionais, no que se refere à educação inclusiva. Cumprir o plano de trabalho segundo 
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na 
elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino Regular. Observar, 
atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 
global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em 
grupo. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, 
altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto 
individualmente como em grupo. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário 
escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola, família e comunidade. Elaborar 
relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. Orientar 
a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. Orientar o corpo docente 
e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas específicas aos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. Orientar o 
Agente Educacional – Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. Acompanhar 
o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clínicas. Reconhecer as habilidades do aluno 
com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais 
especiais. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar-
se de estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Orientar 
os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento 
e necessidades educacionais especiais, sobre a importância da parceria família/escola para favorecer o 
desenvolvimento do filho/aluno. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas específicas de 
atendimentos clínicos. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
2. Caracterização do público alvo da Educação Especial;
3. Recursos básicos e de acessibilidade para o público alvo da Educação Especial;
4. Princípios do Atendimento Educacional Especializado;
5. Práticas pedagógicas inclusivas;
6. Plano de Ensino Individualizado;
7. Ensino Colaborativo
8. Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação de Bauru.

Bibliografia
1. BAURU. Plano Municipal de Educação 2012/2022. Disponível em: < http://sites.bauru.sp.gov.br/
pme/>. Acesso em: set. 2019.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. Brasília, DF, jan. 2008. [Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 
nomeado pela portaria n. 555/2007, prorrogada pela portaria n. 948/2007, entregue ao ministro da 
Educação em 7 de janeiro de 2008]. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-
educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192>. Acesso em: set. 2019.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Lei n. 9.394/96 – Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: set. 2019.
4. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Manual de acessibilidade espacial para escolas: o direito 
à escola acessível. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2009. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4793-manual-
acessibilidade&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: set. 2019.
4. BRASIL. Conselho  Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB n° 04, de 
02 de outubro de 2009 - Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_09.pdf>. Acesso em: set. 2019.
5. CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2010.
6. POKER Rosimar Bortolini, et.al. Plano de desenvolvimento individual para o atendimento 
educacional especializado. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2013 Disponível 
em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/af-livro_9_poker_v7.pdf>. Acesso em: set. 2019.
7. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal - 2016. (Fundamentos Teóricos – pag 41 a 78 
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e Diretrizes da Educação Especial – pág. 471 a 543). Disponível em:
http://www2.bauru.sp.gov.br/educacao/curriculo_comum.aspx
8. Proposta Pedagógica Curricular da Educação Infantil- 2016. (Fundamentos Teóricos – pag 39 a 161 e 
Diretrizes da Educação Especial – pág. 645 a 676). Disponível em: http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/
arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica_educacao_infantil.pdf

PSICOLOGIA
1. Educação Especial: Definições e Abrangências.
2. Educação Inclusiva: Aspectos Históricos e Conceituais.
3. Políticas Públicas para a Educação Especial e Inclusiva.
4. Paradigmas em Educação Especial e Inclusiva.
5. Definição e caracterização das deficiências (Intelectual, múltipla, física, auditiva e visual).
6. Definição e caracterização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. Definição e caracterização das Altas Habilidades.
8. A deficiência como fenômeno socialmente construído.
9. O estigma e as deficiências.
10. A aprendizagem do aluno com deficiência.
11. O papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem.
12. Tecnologia Assistiva.
13. Problemáticas e perspectivas da Educação Especial.
14. Periodização e Desenvolvimento Humano.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 atualizada. Artigos: 5º. ; 6º.;  205 ao 214 e 226 
ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.060, de 13 de julho 
de l990 atualizada. Do artigo 1º. ao 6º.; 13; do 15 ao 18; 18A; 18B; do 53 ao 73; do 83 ao 85 e; 136 e 137. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
3. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. 
Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; do 58 ao 60; do 68 ao 71; e 79B. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm
4.  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Lei Federal 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e suas alterações. Artigos: 1º ao 8º; 27 ao 30; 34 ao 35; 42 ao 44; 53; 63; 
e do 70 ao 76. Disponível em:   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  Promulga a convenção internacional sobre os 
Direitos de Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 
de 2007. Do artigo 1º ao 24 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm 
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB 
nº 02, de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
7. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25 e do 27 ao 29. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
8. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
9. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 11.580, de 06 de julho de 
2011, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://
www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.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. Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. 
5. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
6. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
7. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual) .
7.1 Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
7.2 Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
7.3 Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
7.4 Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
7.5 Emprego dos sinais de pontuação.
7.6 Denotação e conotação - figuras de linguagem

Referência
1. Dicionário on line Priberam:  disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

MATEMÁTICA
Programa
1. Sistemas de numeração e sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo.
2. Números reais: representação, transformação, comparação e operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Potências de 10 e notação científica.
3. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
4. Cálculos algébricos: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas.
5. Teoria dos conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. Operações 
com Conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Produto Cartesiano e Relações binárias.

6. Função como particular relação entre duas grandezas: funções do 1° e 2° graus, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas.
7. Problemas práticos envolvendo o conceito de progressões aritmética e geométrica.
8. Estatística: Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação. Tabelas de frequência e 
medidas de posição e dispersão. 
9. Probabilidade: possibilidades e chances. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem. 
Principais agrupamentos: arranjos, permutações e combinações simples.
10. Resolução de situações-problema utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

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

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 
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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
12/09/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/09/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/10/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/10/2019 Abertura das Inscrições
15/10/2019 Encerramento das Inscrições

04, 07 e 
08/10/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

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

04/10/2019 a 
22/11/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

26/10/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

26/10/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/11/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/11/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/11/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/11/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
19/12/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
28/12/2019 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
07/01/2020 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

13,14 e  
15/01/2020 Previsão da Entrega de Títulos

23/01/2020 Previsão de Classificação Final
04/02/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de setembro de 2019.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3158, do(a) Sr(a) CARINA DE 
CICCIO, portador(a) do RG 22.794.850-6, classificado(a) em 07°  lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 01/2018), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “SERVIÇO SOCIAL”, em 
virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3161, do(a) Sr(a) LUCIANO OSMAR 
PAIXÃO, portador(a) do RG 27.585.237-4, classificado(a) em 72°  lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3161, do(a) Sr(a) GUILHERME 
CHAVES DE FREITAS, portador(a) do RG 41.970.864-9, classificado(a) em 73°  lugar no Processo 
Seletivo (Edital nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3161, do(a) Sr(a) PAULO GABRIEL 
VIEIRA LIMA DE FREITAS, portador(a) do RG 44.090.336-1, classificado(a) em 74°  lugar no Processo 
Seletivo (Edital nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3161, do(a) Sr(a) EDUARDO LERIN, 
portador(a) do RG 45.973.449-0, classificado(a) em 75°  lugar no Processo Seletivo (Edital nº 02/2017), 
realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude de DESISTÊNCIA 
EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de SERVIÇO SOCIAL, na Prefeitura 
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) ERIKA GUSHIKEN, portador(a) do RG 44.254.540-X, classificado(a) 
em 01º,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de SERVIÇO SOCIAL, edital 
nº 01/2019. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) BRUNO BERBERT CAMPOS, portador(a) do RG 50.423.481-X, classificado(a) 
em 76º,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 02/2017. 
Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado 
na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 
dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) MATEUS ESTEVES GOMES, portador(a) do RG 50.426.571-4, classificado(a) 
em 77º,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 02/2017. 
Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado 
na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 
dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) LETICIA TAYNARA DE SOUZA, portador(a) do RG 59.248.508-0, classificado(a) 
em 78º,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 02/2017. 
Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado 
na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 
dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a) MARIA NEILA DE LIRA CARMO, portador(a) do RG 2004028009308, classificado(a) 
em 79º,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 02/2017. 
Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado 
na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 
dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CURSO: CURSO PRÁTICO DE CERIMONIAL E PLANEJAMENTO DE EVENTOS 
INSTITUCIONAIS

Ementa: Com foco no protocolo nacional de cerimonial, na organização e padronização dos eventos 
governamentais, este curso, tem como objetivo  preparar os participantes com técnicas práticas de 
planejamento, organização e execução de eventos institucionais. Utilizando técnicas e ferramentas que 
ajudarão a dar o diferencial e passando a ser estratégico para a “imagem institucional”, agregando valor a 
todos os segmentos de um Evento realizado.

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: 26/08, 09/09, 30/09 e 11/11/2019 das 09 às 12.
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.
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Palestrante: Fernando Francelosi Mantovani - Administrador de empresas, Ex- vereador na cidade de 
Bauru, proprietário na empresa Buffet/Espaço Mantovani.  

Miguel Daré  -  Colunista Social no Jornal da Cidade,  coordenador do Grupo voluntários em ação,  
servidor municipal na secretaria de Negócios Jurídicos.

Ricardo Polettini - Formado em Jornalismo, atualmente é Coordenador de Comunicação Social na 
Prefeitura de Bauru.   

Susana Godoy - Servidora Municipal, atualmente Diretora de Divisão de Ação Cultural na Secretaria da 
Cultura de Bauru. Cerimonialista,  formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. 

Inscrições: das 10h do dia 12/08/2019 às 17h do dia 23/08/2019, 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 – PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO

Ementa: Oferecer aos servidores a oportunidade de refletir sobre a educação e aprendizagem no contexto 
organizacional no serviço público, visando o desenvolvimento da capacidade de criar e executar ações 
educativas com foco na aprendizagem, utilizando diferentes modalidades e tecnologias. Preparar o servidor 
para reconhecer as diferentes aplicações da Educação Corporativa Pública,  bem como conhecer e aplicar 
instrumentos que potencializem a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos processos de 
aprendizagem da organização pública. Temas: Educação no mundo, na realidade Brasileira e no contexto da 
sociedade do conhecimento; Educação Corporativa; Didática e Metodologias para a Educação Profissional.

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: 02/09 e 16/09/2019, 07/10/2019 das 08 às 11.
Carga horária: 09 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrante: 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

Profa. Dra. Ana Maria Lombardi Daibem. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus (1970), mestrado em Educação pela Universidade Metodista 
de Piracicaba (1991) e doutorado em Educação [Marília] pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (1998). Atuou como Secretária da Educação da Prefeitura Municipal de Bauru (2005 a 
2008), e após a aposentadoria na UNESP (2003) atuou nesta Instituição como Professor Assistente Doutor 
Voluntário.Tem experiência na área de Educação, com ênfase na Formação de Professores, tratando 
especificamente de questões afins a Prática Pedagógica e Metodologia do Ensino Superior. Atua como 
professora colaboradora no Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas (CENEPP/PROGRAD/UNESP) 
e como docente/orientadora no Programa de Pós-Graduação em Bioética do Centro Universitário São 
Camilo

Inscrições: das 09h do dia 08/08/2019 às 17h do dia 30/08/2019, 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: AGENDA 2030 E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ementa: Prover aos servidores os elementos fundamentais para encontrar soluções em sintonia com as 
17 metas do Desenvolvimento Sustentável constantes na Agenda 2030, as quais já vem sendo adotadas 
em todos os países membros da ONU. Discutir  estratégias institucionais e análise dos principais setores-
chave da atividade pública. Assim, o curso contribuirá para a inserção da atuação dos servidores públicos 
municipais como sujeitos atuantes no atual contexto global.

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

Data e horário: 03/09, 01/10 e 05/11 das 08h às 11h.
Carga horária: 09 horas
Vagas: 50
Local: Auditório da Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrantes: Clodoaldo Meneghelo 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 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.

Elton Rafael Alves de Oliveira- Especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade 
do Sagrado Coração (2018). Graduado em Engenharia Química pela Universidade do Sagrado Coração 
(2013). Membro do conselho municipal do meio ambiente e Desenvolvimento sustentável de Bauru. 
Cursos na área de tecnologia industrial, gestão ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade, gestão de 
projetos e gestão de projetos urbanos. Atualmente atua como diretor do serviço de controle de perdas do 
DAE de Bauru.

Ricardo Zanini Olivatto- Formado em Engenharia Civil pela USP/São Carlos; pós graduação em gestão 
empresarial uri/erechim-rs; 15 anos na camargo corrêa: Uhe-machadinho/sc - atuando nas áreas de 
engenharia, produtividade e produção de concreto; uhe- campos novos/sc - atuando na coordenação das 
equipes de produção de concreto; uhe e eclusa de tucuruí /pa-atuando como gerente de concreto e gerente 
de contrato da obra; coordenador de propostas de uhe’s em são paulo. Constremac-porto, píer e retroárea 
comperj/rj. Sócio-proprietário na construtora olivatto pereira . 

Valéria Medina Camprigher Witzler: Formada em Medicina Veterinária pela UNESP de Botucatu. 
Atuou em clínica e cirurgia de pequenos animais. Cursando mestrado em clínicas veterinárias na UEL – 
Universidade Estadual de Londrina. Servidora Municipal lotada na Vigilância Sanitária.

Inscrições: das 10h do dia 12/08/2019 às 17h do dia 02/09/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

CURSO: “DIREITO AMBIENTAL E AS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO”

Ementa: O principal objetivo consiste em introduzir o servidor no que consiste o direito ambiental proposto 
pela Constituição Da República Federativa do Brasil e quais as competências municipais de proteção ao 
meio ambiente. 
- Direito ambiental na Constituição Federal: princípios de direito ambiental, principais legislações, 
conselhos e órgãos federais e estaduais.
- A divisão de competências sobre o meio ambiente;
- O que são competências constitucionais?
- Quais as incumbências do Município?

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: 02/10/2019 e 09/10/2019 –09h às 12h
Carga horária: 06 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

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

Inscrições: das 17h do dia 29/08/2019 às 17h do dia 01/10/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Etelvino Zacarias Martins
Secretário
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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 do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
PORTARIA Nº 106/2019

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE

Autorizar o servidor abaixo descrito, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que o mesmo é habilitado, na execução de serviços realizados para esta Secretaria, 
em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as responsabilidades 
cabíveis:

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
JOSE APARECIDO NUNES 028800336312 31/08/2023

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria de Cultura
Luiz Ricardo Ferreira

Secretário 
Portaria nº 052/2019

Divulgação da Ata de Habilitação do 
Edital de Chamamento nº 346/2019

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital Nº 
346/2019, 8° Festival de Artes Cênicas de Bauru 2019.

DIVULGA:

Analisados os documentos apresentados, em conformidade com os itens I e III do Edital nº 346/2019 (Do 
Objeto e Das Exigências gerais para participação), a Secretaria de Cultura decide por HABILITAR os 
seguintes proponentes/projetos:

Proponente e Responsável Jurídico: ANONÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Projeto: “I”
Cidade: Campinas (SP)
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Proponente e Responsável Jurídico: ASSOCIAÇÃO DE DANÇA FACES OCULTAS
Projeto: “O Lago Do Cisne”
Cidade: Salto (SP)

Proponente e Responsável Jurídico: Associação Karma Cia de Teatro
Projeto: “Cartografia do Assédio”
Cidade: Itajaí (SC)

Proponente: CIA DA BOBAGEM
Responsável Jurídico: SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA
Projeto: “A2”
Cidade: Bauru (SP)

Proponente e Responsável Físico: ANA KARINA BARBIERI MARQUES
Projeto: “Na Gaveta Debaixo ”
Cidade: Londrina (PR)

Proponente e Responsável Físico: Pedro Henrique Ribeiro Borges
Projeto: “Senhora D – O Contravertido (in)existente”
Cidade: Araçatuba (SP)

Proponente e Responsável Físico: Samuel de Assis
Projeto: “Fragmentos Azedos Sobre a Língua”
Cidade: São Paulo (SP)

Suplentes

Proponente e Responsável Jurídico: ANA CRISTINA LIMEIRA MEDINA - CIA FRAGMENTO
Projeto: “Eu Outro”
Cidade: São Paulo (SP)

Proponente e Responsável Jurídico: DANIEL SALVI CAUTELA LOPES
Projeto: “O Poste”
Cidade: Campinas (SP)

Proponente e Responsável Jurídico: MARISA CAMPO BASSO – MARISA BASSO FORMAS 
ANIMADAS
Projeto: “A Dança da Ema – Kohixoti Kipaé”
Cidade: Bauru (SP)

Proponente e Responsável Físico: WELLINGTON LOURENÇO BONFIM – GRUPO GUELA
Projeto: “Clandestinos”
Cidade: São Paulo (SP)

Concluída a análise dos documentos relativos às inscrições do Edital de Chamamento para Seleção de 
Espetáculos do 8º Festival de Artes Cênicas de Bauru 2019, destacamos aos interessados alguns itens do 
Edital que regram a apresentação de pedido de reconsideração e recursos:

 6 - DA SELEÇÃO

6.4 – Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias da publicação no Diário Oficial 
do Município de Bauru, dirigido à Comissão de Seleção, que deverá ser devidamente protocolado na 
Secretaria Municipal de Cultura endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
6.5. – Não serão reconhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de 
comunicação, bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar 
acompanhado da respectiva procuração.

Serão aceitos os pedidos de reconsideração, protocolados na sede da Secretaria Municipal de Cultura ou 
enviados pelo correio, cujas postagens, devidamente comprovadas, estejam dentro do prazo legal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 8-9.

17010-130 – Bauru/SP 

Bauru, 11 de setembro de 2019

Luiz Ricardo Ferreira
Secretário Municipal de Cultura

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.490/19 - PROCESSO Nº 120.282/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: SHOWLIANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – OBJETO: O presente contrato 
tem por objeto a realização, pela CONTRATADA, de 01 (um) Show com a Valesca Popozuda na Parada 
da Diversidade 2.019, dia 25 de agosto de 2.019, no Parque Vitória Régia com início às 20h e término as 
20h50m conforme folha nº 5 – PRAZO: 01 meses – VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 - MODALIDADE: 
Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inc. III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. nº 26 da Lei 
Federal 8.666/93 – ASSINATURA: 22/08/19.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin 

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.522/19 - PROCESSO Nº 121.987/19 Ap. 34.924/19 (capa) - LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADORA: FRANZOLIN ADMINISTRADORA LTDA – OBJETO: 
O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 
1-60, na cidade de Bauru - SP, de propriedade da LOCADORA. A finalidade da presente locação será 
para uso de atividade NÃO RESIDENCIAL, visando abrigar projetos de treinamento e capacitação dos 
Servidores, qualificação a toda a população, salas de reuniões, execução do projeto Time do Emprego, 
Programa Primeiros Passos, Sala “Fab Lad” e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 
- MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993 – ASSINATURA: 30/08/19.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEF NER “Lydia Alexandrina Nava Cury” convoca os associados da APM - Associação 
de Pais e Mestres a comparecerem à Assembleia Geral para tratar da Aprovação do Estatuto Padrão da 
Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, a fim 
de atender o Decreto nº 13.987/2018, retificado pelo Decreto nº 14.356/2019 e também ratificar as eleições 
para os órgãos diretivos da A.P.M., ocorrido em 11 de abril de 2019. A primeira chamada será no dia 23 
de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h, em sua sede, sito à Rua Anthero Doninni, 1-125, Núcleo 
Habitacional Presidente Geisel, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade 
dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 18h30min, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” convoca os associados da Associação de Pais 
e Mestres – APM a comparecerem à Assembleia Geral que será realizada no dia 19/09/2019 às 16h, em 
sua sede, localizada na Rua Antonio Dezembro, 5-15, Parque Bauru, para tratar da Aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, a fim 
de atender o Decreto n° 13.987/2018, retificado pelo Decreto n° 14.356/2019 e também ratificar as eleições 
para os órgãos diretivos da A.P.M. ocorrido em 09 de abril de 2019. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 16h30min, no mesmo local e data. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEF Santa Maria convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – A.P.M. a 
comparecerem à Assembleia Geral que será realizada no dia 16 de setembro de 2019, às 14 horas , em sua 
sede provisória, localizada na rua Assumpção, 2-17, Vila Santa Luzia, para tratar da Aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru, a fim de atender o Decreto nº 13.987/2018, retificado pelo Decreto nº 14.356/2019 e também 
ratificar as eleições para os órgãos diretivos da A.P.M. ocorrida em 14 de março de 2019. Não havendo o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 14horas e 30 
minutos, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEII – Professor José Toledo Filho, convoca pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho. 
Todo o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano corrente. As inscrições poderão ser 
feitas nos dias 24 e 25 de setembro no período da manhã, entre 7h30 e 11h, e da tarde, entre 13h30 e 17h. 
A divulgação das chapas acontece entre os dias 01 à 02 de outubro, sendo que a eleição será nos dias 02 de 
outubro no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 17h, e no dia 03 de 
outubro no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 16h30. A apuração 
e divulgação serão feitos imediatamente após o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 10 de 
outubro às 16h. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 18 de outubro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da Emei “Maria da Conceição Coimbra Gelonese” convoca a Comunidade Escolar a comparecer 
a Reunião do Conselho Escolar, a realizar-se dia 11 de outubro de 2019, sexta-feira às 13h em sua sede sito 
a rua Márcia Andaló Mendes de Carvalho 1-71, bairro Jardim Rosa Branca.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMF Alzira Cardoso, convoca os associados da Associação de Pais e Mestres - A.P.M. a 
comparecerem à Assembleia Geral que será realizada no dia 16 de setembro, às 7h30mim, em sua sede, sito 
na Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, nº 4-45, Jardim Chapadão, para tratar da Aprovação do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru, a fim de atender o Decreto nº 13.987/2018, retificado pelo Decreto nº 14.356/2019 e também 
retificas as eleições para os órgãos diretivos da A.P.M. ocorrida em 25 de março de 2019, Não havendo o 
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comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 8h, no memo 
local e data.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.483/19 - PROCESSO Nº 19.587/18 – E.Proc. n° 102.453/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA - ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, A QUANTIDADE 
DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS, TIPO LONGARINA, CONTENDO 03 (TRÊS) 
LUGARES, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 558/18, do Processo Administrativo 
nº 19.587/18 e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. 
– PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.158,00 - PROPONENTES: 10 - MODALIDADE: 
PRESENCIAL Nº 26/18 –– ASSINATURA: 21/08/19.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ─ DAT
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS ─ DAFRM

NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Nº 21.172/2019

NOS TERMOS DO ART. 144, CAPUT, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.645/2008, FICA O 
CONTRIBUINTE EVERTON VANDERLEI BARBOSA ME, CNPJ 14.877.589/0001-15, INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL Nº 524.963, NOTIFICADO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE 
ISSQN REFERENTES AOS PERÍODOS DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2019 E MARÇO/2019. OS 
LANÇAMENTOS REFEREM-SE ÀS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS 
A PARTIR DE 01/01/2015, COM MARCAÇÃO “TRIBUTADA NO PRESTADOR” NO CAMPO 
“SITUAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO” E DETALHAMENTO “BAURU” NO CAMPO “LOCAL DE 
PRESTAÇÃO”, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 32, DA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
AS APURAÇÕES DO TRIBUTO E O INTEIRO TEOR DESTA NOTIFICAÇÃO ESTÃO 
FORMALIZADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.782/2019, POR MEIO DO QUAL 
PODERÁ SER APRESENTADA IMPUGNAÇÃO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS 
TERMOS DO ART. 165, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.645/2018, E QUE PERMANECERÁ À 
SUA DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DESTA 
PUBLICAÇÃO, JUNTO À DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS, SITO 
À RUA ARAÚJO LEITE, 17-47, 2º ANDAR, NO HORÁRIO DAS 13H ÀS 17H.

THAÍS MEDRADO AGUIAR GRECCO
Matrícula 33.933

Auditora Fiscal Tributária

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
12.008/2019 Alzira Maria de Jesus Pereira; 59.726/2017 Igreja Evangélica Pentecostal Vencendo pela 
Fé; 56.293/2019 Avelino Caetano Araujo Neto; 53.722/2019 Norma Yoshida; 59.238/2019 Maria Jose 
Venancio da Silva; 57.589/2019 Rosa Maria Salles Zampieri; 54.700/2019 União Central Brasileira da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia.

PROCESSOS INDEFERIDOS
127.055/2019 Camila Barros da Silva; 44.202/2019 Paulo Jose Garca Lima Aiello; 55.307/2019 Alcides 
Tonon; 51.434/2019 Instituto Cultural Ilê Axé Omo Odé Tundê.

Secretaria do Meio Ambiente
Keila Priscila Venturelli

Secretária Interina
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).

PORTARIA Nº 81/2019.

KEILA PRISCILA VENTURELLI DE SOUZA, Secretária Municipal do Meio Ambiente, no uso de 
suas atribuições Legais,

RESOLVE:

Em conformidade com o DECRETO Nº 10.088, de 20 DE SETEMBRO DE 2.005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.

Elaine Regina Pereira Mattos  Matrícula 29.511
João Carlos Ferracini  Matrícula 13.241
João Rodrigues Missias Matrícula 12.549
Ailton da Silva Rosa  Matrícula 29.567
Luiz Antonio de Oliveira I Matrícula 25.693
 

Bauru, 5 de setembro de 2019. 

KEILA PRISCILA VENTURELLI DE SOUZA
Secretária Municipal do Meio Ambiente
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COMUNICADO

Comunicamos a todos os inscritos no “CURSO DE PODA” que está confirmado os dias, local e o horário, 
conforme segue abaixo de acordo com o “Conteúdo Programático”, publicado no Diário Oficial de Bauru.

Dias:- 29 a 31/10/19
Local:- Auditório da Secretaria do Meio Ambiente
Endereço:- Avenida Alfredo Maia nº 1-10 - Vila Falcão 
Horário:- 08h00 às 12h00

Dia:- 01/11/19 
Local:- Horto Florestal
Endereço:- Avenida Rodrigues Alves nº 38-25 - Vila Carolina
Horário:- 08h00 às 12h00

Bauru, 12 de setembro de 2.019
COMISSÃO ORGANIZADORA

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

Processo: 42598/2013 – Auto de Infração Ambiental nº 170-B
Interessada: Suzana Caires de Lima

Processo: 42087/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 122-B
Interessado: Eduardo Simões Alipio Filho

Processo: 71102/2019 – Auto de Infração Ambiental nº 050-B
Interessado: Espólio de Isabel Karg

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 94861/2019
INTERESSADA: Camila Moura de Paula Souza
ENDEREÇO: Rua Florinda Ferreira Rabello, nº 2-35, Jardim Silvestre I
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Aroeira Pimenteira, localizada à esquerda do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 112230/2019
INTERESSADA: Eloisa Aparecida Gomes Galli
ENDEREÇO: Rua Inconfidência, nº 2-23, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Magnólia-amarela, localizada ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 123882/2019
INTERESSADO: Marcus Luiz Miranda
ENDEREÇO: Rua Benedicto de Araujo Ferreira, nº 1-112, Residencial Villaggio I
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falsa-murta, localizada à direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 119822/2019
INTERESSADA: Emilia Falcão Pires
ENDEREÇO: Rua José Cardoso Junior, nº 2-7, Samambaia Parque Residencial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Copaiba, localizada na lateral do imóvel, na Travessa Jairo 
W. M. Toledo
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 123801/2019
INTERESSADA: Maria Ines Budin Silva
ENDEREÇO: Rua Gabino de Souza, nº 2-27, Núcleo Habitacional Beija Flor
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ciriguela localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

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

PROCESSO: 112928/2019
INTERESSADA: Triplo O Empreendimentos Imobiliários Limitada Epp
ENDEREÇO: Lote 01, Quadra I, PMB: 03/1768/001 – Residencial Chácara Odete
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Ipê-amarelo localizada à esquerda do imóvel (Rua 8), 01 
árvore da espécie não identificada localizada na Rua 08 (ao lado da Pata-de-vaca) e 01 árvore da espécie 
Pata-de-vaca localizada à esquerda do imóvel (na lateral – Rua da Rotatória)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte e 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca localizada à direita do imóvel (Rua 8) e 
01 árvore da espécie Chorão localizada à direita do imóvel ( Rua lateral – Rotatória)
AÇÃO RECOMENDADA: 
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

COMUNICADOS
Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua nonagésima sexta 
reunião realizada no dia 17/06/2019, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo DEFERIMENTO 
dos recursos apresentados.

PROCESSO INTERESSADO/ EMPRESA AUTO DE 
INFRAÇÃO

54548/2017 PAULO HENRIQUE RIBEIRO 239/17

35732/2016 MECAL MÁQUINAS PARA ENDIREITAMENTO E 
CORTE DE ARAMES LTDA - ME

36/19

14052/2018 ELÍSIO GRESPI & CIA LTDA -ME 46/19

64804/2019 ANGELO PALMIERO MARTINS 53/19

75595/2019 TRANSPORTADORA BRU FASTLOG OPERAÇÕES 
LOGÍSTICAS LTDA

56/19

Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua nonagésima sexta 
reunião realizada no dia 17/06/2019, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo INDEFERIMENTO 
dos recursos apresentados, podendo recorrer da decisão (recurso em 2ª instância) no prazo de 20 (vinte) 
dias. 

PROCESSO INTERESSADO/ EMPRESA AUTO DE 
INFRAÇÃO

54548/2017 PAULO HENRIQUE RIBEIRO 240/17

36458/2018 JOSÉ MAURÍCIO DA CRUZ 135/18

39391/2019 JACQUELINE PEDROSO RIBEIRO 47/19

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

NOTIFICAÇÃO
Conforme notificação nº 28882/2019, a empresa Aparecido Mendes da Silva, situado à Rua Antonio Osis 
Brazão nº 3-06 – Sta Terezinha - Atividade: Mercearia, fica NOTIFICADA para apresentar Licença de 
Alvará (art.476 Lei 1929/75, art. 149 Decr. 10.645/08 – Autorização) , desde que a atividade seja permitida 
no local – Lei 2339/82(Zoneamento) e Leis Específicas; a licença deverá ser solicitada através de cadastro 
no Via Rápido Empresa. (www.jucesp.sp.gov.br) Decr. 11.696/11, Decr. 11.784/12. Prazo: 30 dias, proibido 
colocar material, objeto, entulho e/ou mobiliário de qualquer natureza no passeio ou em local público sem 
autorização Lei nº 7181/19 – ciente; deverá atender as leis e normas de acessibilidade (NBR9050) vigente. 
Obs: Ciente que não é permitida venda de gás p13 sem licença de funcionamento no local. (responsável 
recebeu 1via e recusou-se a assinar).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 800/2018
 Conforme solicitação no processo 38131/2018, comunicamos a Srª Ariane Cristina A.Bortolazzo, que o 
local foi vistoriado pela Atividade Delegada em diversas ocasiões e não foi constatada festa clandestina. 
Isto posto, acompanharemos o respctivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes.(endereço informado para entrega não encontrado).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 466/2019
 Conforme solicitação no processo 68016/2019, comunicamos ao requerente (anônimo), que o 
estabelecimento em questão sito à Rua 15 de novembro, 14-39 – Centro, foi vistoriado pela Divisão de 
Fiscalização e está devidamente licenciado.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde convida os munícipes para a Audiência Pública que realizará no dia 
25/09/2019 (quarta-feira) às 10:00 hs no plenário da Câmara Municipal de Bauru. A Audiência Pública 
referente à prestação de contas do 2º quadrimestre de 2019, bem como as atividades e produções 
desenvolvidas pelos Serviços de Saúde da Secretaria no mesmo período. 
Contamos com sua presença.

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
Secretário de Saúde
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 09/09/2019 A 11/09/2019

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
127176/2019 ALEX BAURU EXPRESS RESTAURANTE EIRELI ME 7737/C-1
126502/2019 L.F. FIRMANO ME 7462/C-1
129052/2019 EMPÓRIO SÃO LOURENÇO RESTAURANTE EIRELI 7544/C-1
129058/2019 EMPÓRIO SÃO LOUREÇO RESTAURANTE EIRELI 7545/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
122585/2019 M F G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 60 7732/C-1
121808/2019 ALEX BAURU EXPRESS RESTAURANTE EIRELI 60 7533/C-1
121795/2019 ALEX BAURU EXPRESS RESTAURANTE EIRELI 60 7534/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
122589/2019 M F G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 45 7733/C-1
129067/2019 LUK PAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 45 7738/C-1
129099/2019 LUK PAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 45 7740/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
44596/2019 ITAMAR APARECIDO CALEDO ME 2567/E-1
110266/2019 VINCENT JEROME GRAHAM ME 000833/F-1
110278/2019 VINCENT JEROME GRAHAM ME 000834/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
95884/2019 C. BATISTA DE SOUZA ME 000832/F-1

RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NÃO APRECIADO 
POR PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
62172/2019 DENISE MENDES DOS SANTOS 22985136865 2509/E-1
64319/2019 DENISE MENDES DOS SANTOS 22985136865 2510/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
101529/2019 CECILIA CONCEIÇÃO DOMINGOS ME 60 2623/E-1
101536/2019 CECILIA CONCEIÇÃO DOMINGOS ME 60 2624/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
101526/2019 CECILIA CONCEIÇÃO DOMINGOS ME 90 2513/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
26825/2019 BERNABE CHURRASCARIA LTDA
79344/2019 CLODOALDO RIBEIRO MACHADO
79335/2019 CLODOALDO RIBEIRO MACHADO
79317/2019 CLODOALDO RIBEIRO MACHADO
89946/2019 CLEOMAR NETTO

ERRATAS:

ONDE SE LÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
129019/2019 MOURA LANCHONETE & LTDA 7744/C-1

LEIA-SE:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
129013/2019 MOURA LANCHONETE & LTDA 7744/C-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
125181/19 AIRTON ANTONIO DE CONTI DARÉ
69924/18 MARIA DE FATIMA SANTOS FABRICIO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
112783/19 JONATHAN WESLEY CARDOSO FERREIRA 6614/F-1
111449/19 LUCIMARA STIGLIANO DE MENEZES 6617/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
109829/19 LUCIANA TOLEDO PIZA NARDINI 4475/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
63144/18 LUCIANA DIAS DUARTE 3481/F-1
41860/19 RICARDO ALEXANDRE ROMIO 3356/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
124558/19 LUCAS PEDROSO LEONEL BUENO - 001882/F-1
125181/19 AIRTON ANTONIO DE CONTI DARÉ - 6966/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
25306/18 SILVIO APARECIDO ZULATO 39010/C-1
26220/18 MARCELO RODRIGUES 42387/C-1
69924/18 MARIA DE FATIMA SANTOS FABRICIO 38376/C-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
25306/18 SILVIO APARECIDO ZULATO 3246/E-1
26220/18 MARCELO RODRIGUES 3046/E-1
69924/18 MARIA DE FATIMA SANTOS FABRICIO 15434/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
25306/18 SILVIO APARECIDO ZULATO 1851/F-1
26220/18 MARCELO RODRIGUES 1852/F-1                                                                                                                 
69924/18 MARIA DE FATIMA SANTOS FABRICIO 3075/F-1

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

CONVOCAÇÃO 03/2019 CMDCA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Bauru / SP, em uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº6169 e Lei nº6714, convoca os seguintes 
Conselheiros Tutelares Suplentes, para comparecerem nos dias 16 de setembro de 2019 das 08h30 às 14h30 
e 17 de setembro de 2019 das 08h30 às 14hs30, no Setor de Administração e Expediente localizado na 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social , sito à Av. Alfredo Maia Q01 S/N, Vila Falcão, para verificar a 
disponibilidade de dedicação no período de Férias e Licenças dos Conselheiros Tutelares Titulares , bem 
como, permanecer de sobreaviso, cumprir plantões (períodos noturnos, feriados e finais de semana) nos 
meses de Setembro , Outubro , Novembro e Dezembro caso não comparecerem, será dado como desistência 
automática nestes períodos. As suplências serão distribuídas por ordem decrescente de votação.
1-DANIELA BELONE DOS SANTOS
2-ADRIANA APARECIDA FELIX PROVIDELLO
3-MARCIA SOARES
4-FERNANDA SORRILHA PEREIRA
5-ANDRE ALEXANDRE ADALGISO PADOVEZE

Andrea Ferreguti
Presidente do CMDCA
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COMISSÃO ELEITORAL – CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE – BIÊNIO 2019-2021
Resolução nº 008/2019 do CMM publicada no Diário Oficial do Município

de Bauru de 15 de junho de 2019
Divulgação de candidatos inscritos para eleição em Segunda Chamada de Representantes da 

Sociedade Civil e convocação para Eleição em 12 de setembro de 2019
(com correções)

Número de vagas em aberto total de representantes da Sociedade Civil de Bauru – 03.

CANDIDATOS VALIDADOS PARA ELEIÇÃO:

a) 01 (um) representante de Entidades Empresariais; 

1 - Serviço Social do Comércio - SESC
TITULAR – Miguel Antonio dos Santos de Brito, RG 32.284.587-7
SUPLENTE – Denise Rosa Marcelino, RG 29.570.188-2

b) 01 (um) representante de Entidades de representação dos trabalhadores:

1 – Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas de Transportes Rodoviários no Setor 
Administrativo de Cargas Secas e Molhadas, Rodoviários, Urbanos de Passageiros, Intermunicipal, 
Interestadual, Suburbano, Turismo e Fretamento de São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba e Região.
TITULAR: Cícero Aparecido dos Santos, RG 5.447.347-0
SUPLENTE: Palmira Juraci Calandrin Pelicão, RG 18.681.196

c) Representante dos Trabalhadores do Sistema de Transporte Público Municipal - 01 vaga.
1 - Carlos Eduardo de Oliveira, RG 34.720.679-7

Conforme Regimento Eleitoral e Cronograma do Pleito, ficam convocadas os inscritos para 
comparecerem a Eleição dos Segmentos da Sociedade Civil:

Dia 12 de setembro de 2019
Local: Museu Ferroviário de Bauru sito a Rua Primeiro de Agosto 1-36, Centro de Bauru 
Horário: às 15h30

Fabiana Aparecida Trevisan de Lima
Presidente da Comissão Eleitoral CMM – biênio 2019/2021

Bauru, 09 de setembro de 2019
Contato: cmmbauru@gmail.com; fabianalima@emdurb.com.br;

Fones: (14) 3222-3219, 99141-2097

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 203/19 - Processo n.º 74.377/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 197/19 – Tipo: Menor 
Preço Por Lote – Com Cota Reservada - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 86 BALANÇOS COM 04 LUGARES; 91 CASA 
DE BONECA DE POLIETILENO; 73 ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO; 74 
GIRA-GIRA CARROSSEL DE POLIETILENO; 75 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO; 
247 GANGORRA EM FORMA DE BICHINHOS PARA 01 CRIANÇA EM POLIETILENO; 
196 GANGORRA EM FORMA DE BICHINHOS PARA 02 CRIANÇAS, COM 4 PEGADORES 
LATERAIS EM POLIETILENO; 243 BANCOS DE JARDIM EM POLIETILENO; 19 
PLAYGROUND COM 3 MÓDULOS EM POLIETILENO; 81 ESCORREGADOR COM BALANÇO 
PARA BEBE EM POLIETILENO; 76 TANQUE DE AREIA EM FORMA LÚDICA COM TAMPA 
EM POLIETILENO; 16 PONTE DESFILADEIRO EM EUCALIPTO TRATADO; 16 CESTÃO 
EM EUCALIPTO TRATADO; 16 CHALÉ EM EUCALIPTO TRATADO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADO NO ANEXO I, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: 
Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA: Até o dia 26 de 
setembro de 2.019, às 09h00. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 26 de setembro de 2.019, às 
09h00. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site 
www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002019OC00333, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. 
Bauru, 11/09/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 412/19 - Processo n.º 26.915/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 357/19 Tipo: Menor Preço 
Por Lote - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DEVIDAMENTE 
DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, COM ENTREGA PONTO-A-PONTO. – Interessadas: 
Secretaria Municipal da Educação e Saúde. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA: Até o 
dia 25 de Setembro de 2.019, até às 09h00. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 25 de Setembro 
de 2.019, às 09h00. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. 
Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O 
Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado 
também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002019OC00326, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico. Bauru, 11/09/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Diretor da Divisão de Compras e 
Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 374/19 - Processo n.º 86.457/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 329/19 – Tipo: Menor 
Preço Por Lote – Com Cota Reservada - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL COMO: 44.000 (QUARENTA E QUATRO MIL) FLS. DE CARTOLINA 
DIVERSAS CORES, 88.000 (OITENTA E OITO MIL) FLS. DE CARTOLINA DUPLA FACE 
DIVERSAS CORES, 76.800 (SETENTA E SEIS MIL E OITOCENTAS) FLS. DE PAPEL CARTÃO 
DIVERSAS CORES, 76.560 (SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA) FLS. DE 

PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES, 25.600 (VINTE E CINCO MIL E SEISCENTAS) FLS. 
DE PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES, 83.520 (OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTAS 
E VINTE) FLS. DE PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES, 38.880 (TRINTA E OITO MIL 
OITOCENTOS E OITENTA) FLS. DE PAPEL DE SEDA DIVERSAS CORES, 69.600 (SESSENTA 
E NOVE MIL E SEISCENTAS) FLS. DE PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES, 40.600 
(QUARENTA MIL E SEISCENTAS) FLS. DE PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES, 188 
(CENTO E OITENTA E OITO) RLS. DE LAMINADO DE PVC, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Interessados: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
ELETRONICA: Até o dia 25 de setembro de 2.019, às 14h00. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
dia 25 de setembro de 2.019, às 14h00. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo 
Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-
3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e 
poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002019OC00337, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 11/09/2019 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão 
de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 
523/18 - Processo n.º 65.842/18 – Modalidade: Concorrência Pública nº 20/18 - Regime de Empreitada 
Por Preço Global – Tipo: Menor Preço global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF SANTA MARIA, SITUADA 
À RUA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 19-97 – VILA CARDIA – CEP 17013-221 – CENTRO – 
BAURU/SP. Interessada: Secretaria da Educação. A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria 
da Educação, analisando as propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas, e considerando os 
pareceres técnicos da Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos da Secretaria de Obras, resolve 
CLASSIFICAR as empresas participantes conforme quadro seguinte:

LICITANTE
VALOR 

GLOBAL 
PROPOSTO

ENQUAD. RESULTADO DA ANALISE DAS 
PROPOSTAS

ATLÂNTICAS 
CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP

R$ 3.416.237,20 EPP

1ª CLASSIFICADA – Atendeu os 
requisitos do edital. Dada o direito 
de preferência (LC 123/06) a mesma 
apresentou nova proposta.

LEMAM CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO S/A R$ 3.416.434,95 S/A 2ª CLASSIFICADA – Atendeu os 

requisitos do edital.

HIDROAR 
CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI ME

R$ 3.457.000,06 EPP

3ª CLASSIFICADA – Atendeu os 
requisitos do edital. Dada o direito 
de preferência (LC 123/06), a mesma 
declinou do direito, não apresentando 
nova proposta.

INCORPLAN 
ENGENHARIA LTDA R$ 3.534.728,71 LTDA 4ª CLASSIFICADA – Atendeu os 

requisitos do edital.

CONSTRUTORA 
REOBOTE PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI

R$ 3.803.867,80 EPP 5ª CLASSIFICADA – Atendeu os 
requisitos do edital.

WALP CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA R$ 4.114.145,87 LTDA 6ª CLASSIFICADA – Atendeu os 

requisitos do edital.

KRUM CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA R$ 4.197.110,92 LTDA 7ª CLASSIFICADA – Atendeu os 

requisitos do edital.

ZÊNITE ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP

R$ 4.326.133,86 EPP 8ª CLASSIFICADA – Atendeu os 
requisitos do edital.

Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do subitem 19.4. do edital. Bauru, 11/09/2019 – 
Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 104.887/2019– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 294/2019 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de: 12.000 (doze mil) lençóis descartáveis, 
1500 (mil e quinhentos) campos cirúrgicos, 130 (cento e trinta) metros de tecidos tipo Brim, 1.200 (mil e 
duzentos) cobertores de casal, 3.400 (três mil e quatrocentos) lençóis de tecido, 600 (seiscentas) toalhas 
de banho e 300 (trezentas) toalhas de rosto para o Município. A Data do Recebimento das Propostas 
será até dia 25/09/2019 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 25/09/2019 às 9 h. – Pregoeiro: 
Cristiano Ricardo Zamboni. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras 
e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OCs 820900801002019OC00338 – 
Cota Reservada para ME e EPP e 820900801002019OC00339 – Ampla Disputa, onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.
 
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 83.972/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 317/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
aquisição estimada anual de diversos materiais odontológicos para o Município. 
Data de abertura prevista para 11/09/2019 às 08 horas. 
Fica o processo suspenso para que sejam feitas adequações em edital.
Divisão de Compras, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.
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NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 03.337/2019 – Modalidade: Convite SMS n° 06/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – Tipo 
Menor Preço Global – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
capacitação e qualificação profissional dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. Data de 
abertura prevista para 13/09/2019 às 14 horas. 
Fica o processo suspenso para que sejam feitas adequações em edital.
Divisão de Compras, 11/09/2019 – 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: 103.582/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 284/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por Item – Objeto: aquisição estimada anual de indicadores biológicos com o fornecimento de 100 
(cem) incubadoras pelo regime de comodato para o Munícipio. Fica a empresa, abaixo relacionada, 
convocada para assinatura da ata, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data desta 
publicação.
IS 8 Internacional Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda – EPP. 
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 63.794/2012 - Modalidade: Tomada de Preço n.º 02/2019  – Objeto: contratação de empresa de 
engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde Nova Esperança para realização da obra sito 
à Rua Benedito de Abreu, s/n°, qt° 03, lado ímpar, esquina com a Rua Sargento José Mendes Leal, qt° 4, 
no Setor 4 – Quadra 3.428 – Jardim Nova Esperança II – CEP 17.065-230 - Bauru/SP. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente 
Homologados em 28/08/2019 e seu objeto Adjudicado em 10/09/2019, ambos pelo Prefeito Municipal, à 
empresa: HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, no valor global de R$1.377.037,09, (um 
milhão, trezentos e setenta e sete mil, trinta e sete reais e nove centavos).                     
Bauru, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri - Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 86.281/2019 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Artigo 25 – INCISO I da Lei Federal n.º 
8.666/93 –  Objeto: Aquisição de passe saúde para atendimento a toda demanda de acesso ao sistema SUS, 
no tocante a consultas de referência, contra referência e exames especializados, bem como atendimentos 
a mandados judiciais. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO 
pelo Senhor Prefeito Municipal em 10/09/2019 à empresa abaixo:
TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE 
PASSAGEIROS DE BAURU – SP; item 01 (passe saúde) à R$ 4,20 unitário – totalizando R$ 831.600,00; 
sendo o valor total da empresa de R$ 831.600,00.
Bauru, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 102.854/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 288/2019 – Sistema de Registro 
de Preços – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de: 18 (dezoito) sondas 
para nutrição enteral, 540 (quinhentos e quarenta) coletores externos para urina, 9600 (nove mil e 
seiscentos) adesivos para fixação de sensores, 3240 (três mil, duzentos e quarenta) cateteres uretrais e 
2700 (dois mil e setecentos) fraldas. Aberto no dia 30/08/2019 às 9 h. Notificamos aos interessados no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram homologados pelo Sr. 
Secretário Municipal de Saúde em 10/09/2019, conforme segue abaixo:
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
Item 04 – Cateter Uretral estéril pronto para uso masculino, calibre n. º 12 (REF. ACTREEN LITE CATH 
NELATON 45CM – MANDADO JUDICIAL); à R$ 7,10 unitário; Marca: B.BRAUN / ACTREEN LITE 
CATH NELATON CH 12 4.0MM 45 C – REF: 228212BR.
RCV DO BRASIL EIRELI – EPP
Item 05 – Fralda descartável, infantil, peso do usuário de 15 a 24 Kg –  Pom Pom Grandinhos, Mandado 
Judicial; à R$ 1,64 unitário; Marca: POMPOM PROTEK PROTEÇÃO DE MÃE, TAM. GRANDINHOS.
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2019 – 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: 102.854/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 288/2019 – Sistema de Registro 
de Preços – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de: 18 (dezoito) sondas para 
nutrição enteral, 540 (quinhentos e quarenta) coletores externos para urina, 9600 (nove mil e seiscentos) 
adesivos para fixação de sensores, 3240 (três mil, duzentos e quarenta) cateteres uretrais e 2700 (dois mil 
e setecentos) fraldas. Ficam as empresas, abaixo relacionadas, convocadas para assinatura da ata, 
dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data desta publicação.
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
RCV DO BRASIL EIRELI – EPP
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.brEvelyn Prado Rineri – 
Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453/2019 - PROCESSO Nº 67.830/2017 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU BUSINESS EIRELI – Interessada: 12º 

Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I e II do Processo Administrativo 
nº 67.830/2017, mediante celebração de contrato e conforme termos de sua proposta devidamente anexada 
ao processo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO.

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 VW - 17280 CRM 4X2 - PLACA FCF -5674 - DIESEL - 
ANO 2015 HORA 100,00

02 VW - 17250 CL -  PLACA EGI-9050 – DIESEL – ANO 
2010 HORA 100,00

 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 01 E 02 UNID. R$ Unit.

03 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 275,00

04 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 370,00

05 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 112,50

06 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 210,00

07 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO JG 99,00

08 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 375,00

09 MOLA CENTRAL TRASEIRA PÇ 340,00

10 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO JG 115,00

11 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 270,00

12 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 110,00

13 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 288,00

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

14 VW - 9150 E - PLACA EGI 8998 – DIESEL – ANO 2010 HORA 100,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 14 UNID. R$ Unit.

15 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 275,00

16 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 336,00

17 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 112,50

18 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 210,00

19 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO JG 99,00

20 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 375,00

21 MOLA CENTRAL TRASEIRA PÇ 315,00

22 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO JG 115,00

23 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 215,00

24 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 105,00

25 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 230,00

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

26 VW - 19320 CNC TT - PLACA DJL 1765 – DIESEL – ANO 
2010 HORA 100,00

27 VW  -  19320 CNC TT - PLACA DJL  6935 – DIESEL – 
ANO 2010 HORA 100,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 26 E 27 UNID. R$ Unit.

28 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 275,00

29 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 370,00
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30 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 112,50

31 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 210,00

32 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO JG 99,00

33 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 375,00

34 MOLA CENTRAL TRASEIRA PÇ 340,00

35 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO JG 115,00

36 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 250,00

37 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 134,00

38 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 265,00

LOTE 02 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 PIERCE ARROW - TELESQUR - PLACA BFG 2735 – 
DIESEL – ANO 1992 HORA 180,00

02 SIMON - LTI - PLACA BFG 2745 – DIESEL – ANO 1992 HORA 180,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 01 E 02 UNID. R$ Unit.

03 ÓLEO SISTEMA HIDRÁULICO ISSO 68 GALÃO 20 
LTS 240,00

04 ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TA LITRO 15,00

05 ÓLEO DIFERENCIAL SAE 90 LITRO 25,00

06 ÓLEO MOTOR SAE 15W40 3000 SE LITRO 15,50

07 FLUIDO PARA RADIADOR LITRO 13,00

08 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 21,00

LOTE 03 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 MITSUBISHI - PAJERO HD - PLACA DJL-7265 – 
DIESEL – ANO 2010 HORA 120,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 250,00

03 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 180,00

04 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 110,00

05 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 82,00

06 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ 320,00

07 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO JG 97,00

08 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ 250,00

09 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 102,00

10 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 85,00

11 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 85,00

12 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 11,00

13 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

14 MITSUBISHI - L200 TRITON - PLACA  FGX-3004 - 
DIESEL – ANO 2013 HORA 120,00

15 MITSUBISHI - L200 TRITON -  PLACA GFS4252 - 
DIESEL – ANO 2015 HORA 120,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 14 E 15 UNID. R$ Unit.

16 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 250,00

17 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 205,00

18 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 130,00

19 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 65,00

20 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 240,00

21 MOLA CENTRALTRASEIRA PÇ 190,00

22 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO JG 110,00

23 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ 118,50

24 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 112,00

25 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 95,00

26 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 102,00

27 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 13,00

28 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 19,00

LOTE 04 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 MERCEDES BENS - SPRINTERN313 CDI- PLACA EOB-
1808 – DIESEL – ANO 2011 HORA 140,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 140,00

03 KIT COIFA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT 150,00

04 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 280,00

05 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 250,00

06 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 150,00

07 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 140,00

08 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 95,00

09 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ 150,00

10 DISCO DE FREIO TRASEIRO PÇ 150,00

11 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JG 110,00

12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 210,00

13 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 80,00

14 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 165,00

15 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 11,00

16 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 19,00

LOTE 05 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01  SCANIA -  113H - PLACA BSV-3081 – DIESEL – ANO 
1991 HORA 140,00

02  SCANIA -  113H  - PLACA BFG-1720 – DIESEL – ANO 
1992 HORA 140,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 1 E 2 UNID. R$ Unit.

03 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 395,00

04 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 500,00

05 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 605,00
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06 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 455,00

09 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO JG 260,00

07 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 670,00

08 MOLA CENTRALTRASEIRA PÇ 500,00

09 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO JG 390,00

11 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 290,00

12 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 160,00

13 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 250,00

14 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

15 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 16,00

LOTE 06 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 IVECO - EURO  CARGO - PLACA DMN 0173 – DIESEL 
– ANO 2009 HORA 150,00

02 IVECO - TECTOR- PLACA DJM 3486 – DIESEL – ANO 
2013 HORA 150,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 1 E 2 UNID. R$ Unit.

03 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 350,00

04 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 440,00

05 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 550,00

06 MOLA CENTRAL DIANTEIRA JG 450,00

09 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO JG 260,00

07 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 760,00

08 MOLA CENTRALTRASEIRA PÇ 650,00

09 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO JG 300,00

11 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 280,00

12 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 210,00

13 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 280,00

14 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

15 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

LOTE 07 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 FORD - F-4000 -  PLACA CDV 6254 – DIESEL – ANO 
2001 HORA 140,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 140,00

03 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 220,00

04 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 460,00

05 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 225,00

06 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 170,00

07 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 96,00

08 MOLA MESTRA TRASEIRA PÇ 630,00

09 MOLA CENTRAL TRASEIRO PÇ 520,00

10 DISCO DE FREIO TRASEIRO PÇ 360,00

11 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JG 100,00

12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 130,00

13 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 56,00

14 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 145,00

15 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

16 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

17  FORD - L-9000 - PLACA BFG 2807 – DIESEL – ANO 
1992 HORA 140,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 17 UNID. R$ Unit.

18 ÓLEO CÂMBIO API GL 5 SAE 90 LITRO 20,00

19 ÓLEO DIFERENCIAL SAE 90 LITRO 20,00

20 ÓLEO MOTOR SAE 15W40 3000 SE LITRO 16,00

21 FLUIDO PARA RADIADOR LITRO 13,00

22 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

LOTE 08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 MBB 915C – PLACA CMW 8368 – DIESEL – ANO 2004 HORA 180,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 290,00

03 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 550,00

04 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 690,00

05 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 210,00

06 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 290,00

07 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 310,00

08 MOLA MESTRA TRASEIRO PÇ 710,00

09 MOLA CENTRAL TRASEIRO PÇ 520,00

10 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ 350,00

11 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO JG 320,00

12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 270,00

13 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 145,00

14 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 190,00

15 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

16 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

LOTE 09 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 RENAULT MASTER – PLACA FTM 2212 – DIESEL – 
ANO 2016 HORA 170,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 88,00

03 JUNTA DESLIZANTE (HOMOCINÉTICA) PÇ 275,00

04 COIFA SEMIEIXO PÇ 80,00

05 KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT 110,00
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06 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 285,00

07 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 265,00

08 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 380,00

09 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 200,00

10 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 125,00

11 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ 510,00

12 DISCO DE FREIO TRASEIRO PÇ 185,00

13 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JG 80,00

14 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 200,00

15 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 150,00

16 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 290,00

17 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 16,00

18 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 20,00

LOTE 10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01  FIAT - DUCATO C BUS -  PLACA DJL 7472 – DIESEL – 
ANO 2011 HORA 170,00

02  FIAT - DUCATO -PLACA DJL-7477 – DIESEL – ANO 
2011 HORA 170,00

03  FIAT - DUCATO -  PLACA DJL 7479 – DIESEL – ANO 
2011 HORA 170,00

04  FIAT - DUCATO CARGO - PLACA CMW-7341 – 
DIESEL – ANO 2010 HORA 170,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITENS 01 A 04 UNID. R$ Unit.

05 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 140,00

06 ROLAMENTO DO BATENTE DA SUSPENSÃO 
DIANTEIRA PÇ 45,00

07 KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT 105,00

08 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 370,00

09 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 320,00

10 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 560,00

11 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 200,00

12 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 125,00

13 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ 570,00

14 DISCO DE FREIO TRASEIRO PÇ 165,00

15 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JG 100,00

16 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 205,00

17 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 155,00

18 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 210,00

19 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 16,00

20 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 25,00

LOTE 11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 GM - S10 - PLACA DJP 2749 - DIESEL – ANO 2008 HORA 115,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 120,00

03 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 120,00

04 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 80,00

05 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 80,00

06 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 120,00

07 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 55,00

08 MOLA MESTRA TRASEIRO PÇ 85,00

09 MOLA CENTRAL TRASEIRO PÇ 90,00

10 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ 100,00

11 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO JG 92,00

12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 45,00

13 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 61,00

14 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 64,00

15 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

16 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00

LOTE 12 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01 MARCOPOLO - VOLARE - PLACA FGX 2921 – DIESEL 
– ANO 2013 HORA 180,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 295,00

03 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 310,00

04 MOLA MESTRA DIANTEIRA PÇ 420,00

05 MOLA CENTRAL DIANTEIRA PÇ 500,00

06 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 310,00

07 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 150,00

08 MOLA MESTRA TRASEIRO PÇ 590,00

09 MOLA CENTRAL TRASEIRO PÇ 420,00

10 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ 460,00

11 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO JG 280,00

12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 145,00

13 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 110,00

14 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 180,00

15 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 16,00

16 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 20,00

LOTE 13 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:

ITEM VEÍCULO UNID. R$ Unit.

01  CITROËN - JUMPER - PLACA DJM 2882 – DIESEL – 
ANO 2013 HORA 170,00

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS - ITEM 01 UNID. R$ Unit.

02 BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 320,00

03 ROLAMENTO DO BATENTE DA SUSPENSÃO 
DIANTEIRA PÇ 50,00

04 KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT 180,00

05 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 350,00
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06 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ 220,00

07 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ 380,00

08 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PÇ 155,00

09 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JG 100,00

10 MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ 300,00

11 DISCO DE FREIO TRASEIRO PÇ 120,00

12 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JG 80,00

13 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PÇ 170,00

14 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PÇ 100,00

15 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PÇ 160,00

16 FLUIDO DE RADIADOR LITRO 15,00

17 FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 LITRO 18,00
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2018 – ASSINATURA: 
04/09/2019 – VALIDADE: 03/09/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2019 - PROCESSO Nº 23.492/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SOX SOLUÇÃO EM EXTRUSÃO LTDA-ME – 
Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cujas especificações estão indicadas no anexo I e III 
do Processo Administrativo n.º 23.492/19, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 - RAÇÃO PARA BEZERRO, CAVALO, TUCANO, AVESTRUZ, PRIMATAS E 
PSITACÍDEOS.
ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. UNIT

1 Kg 19.000

RAÇÃO PARA BEZERRO, peletizada, 
proteína bruta (mínima) de 16%, matéria 
mineral (máxima) de 15%, matéria 
fibrosa (máxima) 14%, extrato etéreo 
(mínimo) 2,0%, umidade (máxima) 12%, 
FDA (máxima) 160 g/kg. 

SUPRA LACTA 
TERNEIRA 18/supra R$ 2,50

2 Kg 1.800

RAÇÃO PARA CAVALO, peletizada, 
proteína bruta (mínimo) 12%, matéria 
fibrosa (máxima) 16%, extrato etéreo 
(mínimo) 3% e umidade (máxima) 12% 

SELVAGEM - 
AGROMIX R$ 2,50

3 Kg 300

RAÇÃO PARA TUCANO, proteína 
bruta (mínimo) 18%, matéria fibrosa 
(máxima) 6%, extrato etéreo (mínimo) 
6,0%, umidade (máxima) 10%, pelets 
na cor vermelha, cálcio (máximo) 1,2%, 
mínimo 0,8%, ferro 26,4 mg 

SELECTA ZOO 
TUCANO E ARAÇARI 
ESPECIAL-SELECTA 

ROVANI

R$ 14,83

4 Kg 3.300

RAÇÃO PARA AVESTRUZ,  
manutenção, peletizada, proteína bruta 
(mínimo) 12%, matéria fibrosa (máxima) 
15%, extrato etéreo (mínimo) 2,0%, 
umidade (máxima) 13%, cálcio (máximo) 
2%. 

AVESTRUZ 
MANUTENÇÃO - 

AGROMIX
R$ 3,00

5 Kg 2.000

RAÇÃO PARA PRIMATAS, pelets 
multicoloridos, proteína bruta (mínimo) 
20%, matéria fibrosa (máxima) 5%, 
extrato etéreo (mínimo) 5,0% e umidade 
(máxima) 10%, cálcio (máximo) 1,2%, 
biotina 0,11 mg e metionina (mínimo)  
264 mg, vitamina C (mínima) 79 mg e 
vitamina A (mínimo) 9.000 UI. 

SELECTA ZOO 
PRIMATAS 

ONIVOROSESPECIAL-
SELECTA ROVANI

R$ 15,40

6 Kg 2.500

RAÇÃO P/ PSITACÍDEOS de grande 
porte, extrusada, proteína bruta (mínima) 
16%, extrato etéreo (mínimo) 5%, matéria 
fibrosa (máximo) 3,5%, matéria mineral 
(máxima) 7%, cálcio (máximo) 1,4%, 
cálcio(mínimo) 0,5%, umidade (máximo) 
11%, mananoligossacarídeos - MOS 
(mínimo) 400 mg/kg, frutoligossacarídeos 
- FOS 1.000 mg/kg, ômega 3 (mínimo) 
3.100 mg/kg, vitamina A 8.000 UI/Kg, 
vitamina B6 6,0 mg/kg, vitamina B1 6,0 
mg/kg, vitamina B2 10 mg/kg, vitamina 
B12 80 mcg/kg, niacina 55,00 mg/kg. 

SELECTA ZOO 
PSITACÍDEOS 

GRANDE PORTE 
ESPECIAL-SELECTA 

ROVANI

R$ 12,98

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2019 – ASSINATURA: 
04/09/2019 – VALIDADE: 03/09/2020.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 23.320/2017 – 
Modalidade: Dispensa de Licitação prevista no art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93- Interessada: 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social – Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO - PROPONENTES: SAVIO E ESTEFANELLI MADEIRAS ME - Valor total: 
R$ 4.969,70, SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - Valor total: R$ 795,00, 
VIRLENE M. P. BARTOLOMEU – ME -Valor Total R$ 5.700,00   - Ratificação: 09/09/19, pelo 
Prefeito Municipal. 
Bauru, 11/09/19 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 380/19 – Processo nº 94.071/19 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 293/19 – Do Tipo Menor Preço por Lote - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) ELEVADOR 
DA MARCA ATLANTA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I – Interessada: 
Secretaria de Economia e Finanças. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 26/09/19. 
Abertura da Sessão: dia 26/09/19 às 9h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de 
Compra nº 820900801002019OC00336, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. 
Bauru, 11/09/19 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 378/19 – Processo n.º 80.469/19 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 22/19 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER 
DE NOTIFICAÇÕES EM PAPEL BRANCO FRENTE E VERSO, NA COR PRETO E COM 
FECHAMENTO - AUTO-ENVELOPAMENTO – Interessada: Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 25/09/19 às 9hs na sala de reunião da 
Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 
17.014-500. Informações e edital até do dia  24/09/19 no endereço acima, no horário das 08h às 12h e das 
13h às 17h  e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1337 ou  pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente. 
Bauru, 11/09/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 416/2019 – Processo nº 79.983/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 360/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: LOCAÇÃO DE DIVERSAS HORAS DE MÁQUINAS TRATOR DE 
ESTEIRA E CAMINHÃO COM GUINDASTE ARTICULADO HIDRÁULICO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS– Interessados: Secretarias Municipais, Emdurb, DAE e Corpo de 
Bombeiros. Data do Recebimento das propostas: até às 14h do dia 26/09/2019. Abertura da Sessão: 
dia 26/09/2019 às 14h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário 
das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 
820900801002019OC00341, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 11/09/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 309/2019 – Processo nº 77.982/19 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 272/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA 
NO MODO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: (17.100 UNID.) CD-R 700 MB; (825 
UNID.) CD-RW 700 MB; (1300 UNID.) DVD+R 4.7 GB; (1550 UNID.) DVD+R 8.5 GB; (751 UNID.) 
MOUSE ÓPTICO USB; (696 UNID.) TECLADO USB E (716 UNID.) MOUSE PAD, ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do 
Prefeito, Funprev, DAE e Emdurb. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 26/09/2019. 
Abertura da Sessão: dia 26/09/2019 às 9h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de 
Compra 820900801002019OC00340, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 11/09/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO E RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA - Edital 
nº 318/2019 – Processo nº 83.899/19 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 270/19 – do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO DE ITENS) – EXCLUSIVO PARA ME E EPP - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 2.890 QUILOS DE RAÇÕES PARA 
AVES E GUARÁS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Interessada: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. D E C I S Ã O: O Senhor Secretário 
Municipal embasado no parecer apensado ao processo fls. 176 a 177 DEFERIU o recurso interposto 
pela licitante LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP, desclassificando a empresa SOX SOLUÇÃO EM 
EXTRUSÃO LTDA. A retomada da sessão pública ocorrerá no dia: 18/09/19 às 9h00 site www.bec.sp.gov.
br - Oferta de Compra: 820900801002019OC00265, onde será retomada a sessão de pregão eletrônico. 
Bauru, 11/09/19 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 07/09/19.
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº. 271/2019 - Processo n.º 81.667/2018 – Modalidade: 
Concorrência Pública n º 007/2019 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE 6.431,71 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, A SER EXECUTADO 
NO BAIRRO PARQUE SANTA TEREZINHA EM BAURU, COM O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM 
E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
PROJETO PERTENCENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 866016/2018, FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.
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ONDE SE LÊ:
1º CLASSIFICADA: CGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor global de R$ 
269.436,49; 
1º CLASSIFICADA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$ 
272.125,68;
2º CLASSIFICADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 
272.391,60. 
LEIA-SE: 
1º CLASSIFICADA: CGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor global de R$ 
269.436,49; 
2º CLASSIFICADA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$ 
272.125,68;
3º CLASSIFICADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 
272.391,60.
Bauru, 11/09/19 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 310/ 2019 – Processo nº 61.331/19 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 239/ 2019 – MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO DE ITENS – 
DESCRIÇÃO DETALHADA, VIDE EDITAL) – AMPLA PARTICIPAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 2.885(DOIS 
MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE COFFEE BREAK DO TIPO 1, 
2.241 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM) UNIDADES DE COFFEE BREAK DO 
TIPO 2, 8.390 (OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK DO 
TIPO 3, 12.330 (DOZE MIL, TREZENTOS E TRINTA) DE COFFEE BREAK DO TIPO 4 E 10.440 
(DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK DO TIPO 
5, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Secretarias Municipais, 12º Grupamento de Bombeiros e o 
Gabinete do Prefeito. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havida foi devidamente Homologada pelo Prefeito Municipal em 09/09/19 conforme abaixo.
LOTE 1 – AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK – AMPLA PARTICIPAÇÃO. 2639106 (CÓD. BEC)
EMPRESA: FABIANA DA SILVA MARQUESI – ME.  Valor. Total do lote R$ 1.262.479,50

ITEM UN. QUANT ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

01 UND 2.885

TIPO 01: Para cada 10 pessoas 
1 cento de salgado: 50 fritos (bolinha de queijo, coxinha de 
frango ou carne, quibe, rissoles de presunto e queijo); 50 
assados (esfirra de carne – aberta ou fechada, empada de 
palmito ou de frango, bauruzinho). A escolha dos salgados 
ficará a cargo da solicitante.
•	 2 bolos (sabores diferentes) pesando 1kg cada um nos 

sabores chocolate, laranja, coco, maracujá, milho, 
limão, fubá com erva doce ou cenoura com cobertura de 
chocolate. A escolha dos sabores dos bolos ficará a cargo 
da solicitante.

•	 Frutas: maçã e banana ou maçã e pera ou banana e pera
•	 Café, chá, suco e água
Obs.: suco e água deverão ser servidos gelados

R$ 183,00

02 UND 2.241

TIPO 02: Para cada 10 pessoas 
 1 cento de salgado: 50 fritos (bolinha de queijo, coxinha 
de frango ou carne, quibe, rissoles de presunto e queijo); 
50 assados (esfirra de carne – aberta ou fechada, empada de 
palmito ou de frango, bauruzinho). A escolha dos salgados 
ficará a cargo da solicitante.

•	 2 bolos (sabores diferentes) pesando 1kg cada um 
nos sabores chocolate, laranja, coco, maracujá, 
milho, limão, fubá com erva doce ou cenoura com 
cobertura de chocolate. A escolha dos sabores dos 
bolos ficará a cargo da solicitante.

•	 Café, chá, suco e água

R$ 165,00

03 UND 8.390

TIPO 03: kit individual embalado em saco plástico 
contendo:
•	 Lanche frio (pão de leite de 50 gr, recheado com 
no mínimo 1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de peito de 
peru, 2 fatias de tomate e 1 folha de alface) embalado em saco 
individual, acompanha sachê de maionese.
•	 1 suco natural gelado (sem açúcar ou adoçante) em 
embalagem Tetra Pack ou lata de no mínimo 200 ml (com no 
máximo 20  mmg de sódio por 200ml);
•	 1 fruta (maçã ou banana ou pera) em ótimo estado 
de consumo, embalada e higienizada.

R$ 9,60

04 UND 12.330

TIPO 04: lanche individual embalado em saco plástico 
contendo:
•	 Lanche quente (1 pão de hambúrguer, 1 
hambúrguer bovino ou suíno, 1 folha de alface, 3 rodelas de 
tomate, 1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de presunto), 1 
sachê de maionese, 1 sachê de catchup e 1 sachê de mostarda;
•	 1 refrigerante de 350 ml em lata gelado.

R$ 16,15

05 UND 10.440

TIPO 05: Kit individual embalado em saco plástico 
contendo:

•	 Lanche frio (1 pão de leite de 50gr, recheado com 
no mínimo 1 fatia de queijo mussarela, 1 fatia de 
presunto e 1 folha de alface, embalado em saco 
individual com maionese/requeijão

•	 1 suco natural gelado (sem açúcar ou adoçante) em 
embalagem plástica ou lata de no mínimo 200 ml, 
nos sabores: laranja, uva, maracujá, abacaxi e caju. 

R$ 8,15

Bauru, 11/09/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO

VANESSA REIS BARNES BUENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

JULIANE ALEXANDRE GOMES AUXILIAR DE LIMPEZA

JORGE SILVA NOGUEIRA TECNICO DE FARMÁCIA

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

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200
Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-3010 8038

E-MAIL: fundação.saude@bauru.sp.gov.br

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
CNPJ 445.010.071/0001-03

Torna pública a assinatura das seguintes permissões de uso:

PERMISSIONÁRIOS: NATALINO MODESTO
OBJETO: Terreno situado no Conjunto Habitacional Mutirão Leão XIII, em Bauru – SP, lote 02 da 
quadra 78-B, Matricula nº: 117.642 do 1º CRI de Bauru - SP
PRAZO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 16 de Maio de 2019.
PERMISSIONÁRIOS: JONAS MOREIRA
OBJETO: Dois Terrenos situados no NH Mary Dota, em Bauru, lotes 07 (matricula: 47.359) e 13, na 
Rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, nºs. 2-28 e 2-52, respectivamente.
PRAZO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 03 de Setembro de 2019.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
CNPJ 445.010.071/0001-03

Torna pública a assinatura das seguintes permissões de uso:
PERMISSIONÁRIOS: ANDRÉ GOUVEA; OLINDA MARIA DO AMARAL GOUVEA; 
APARECIDO CAMPOS DE OLIVEIRA; DONILA NEVES DE OLIVEIRA; LUCAS DE OLIVEIRA 
BURGANI; JOÃO PAULO EVANGELISTA; NAILSA SANTINA BORGES; LEONI RICARDO 
EVANGELISTA; SEBASTIÃO ROBERTO DE OLIVEIRA; LUCIMARA TAVARES PEREIRA DE 
OLIVEIRA; NATALINA MOREIRA FARIA
OBJETO: Terreno situado Na Rua das Azaléias, CH Iacanga I, na cidade de IACANGA – SP, 
matricula 26.975 do CRI de Ibitinga - SP
PRAZO: 12 meses
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DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2019.
PERMISSIONÁRIOS: DALÚCIO ANTONIO TELES SOARES 
OBJETO: Um terreno situado na Rua Mamoru Utyama 2-37, Lote 07 da Quadra 69 do NH Mary 
Dota – matricula nº: 85.147 no 2º CRI de Bauru – SP.
PRAZO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2019.
PERMISSIONÁRIOS: MARIA ALICE DA SILVA 
OBJETO: Um terreno situado no lote 15 da quadra J 5 do Bairro Nova Marília – SP, cadastrado na 
Prefeitura sob nº 50615-01, matricula 17.251 do 1º CRI de Marília - SP
PRAZO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 02 de Setembro de 2019.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATOS – DAE

PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Contrato n.º 072/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 3210/2019-DAE
Convite n.º 001/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Momesso Comércio de Motores e Máquinas Elétricas Ltda. – ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de motores elétricos trifásicos 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 disposto na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 27/08/2019
Valor do Contrato: R$4.791,00 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 45 – 3.3.90.39.17 
– 17.512.0023, Nota de Empenho Ordinário n.º 1807, de 27 de agosto de 2019, no valor de R$4.791,00 
(quatro mil, setecentos e noventa e um reais).

Contrato n.º 075/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 7728/2018 e 7404/2018(apenso)-DAE
Pregão Eletrônico n.º 076/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Idexx Brasil Laboratórios Ltda.
Objeto: Aquisição de substrato cromogênico de múltiplas enzimas, conforme disposto na Cláusula Primeira 
do Contrato.
Assinatura: 03/09/2019
Valor do Contrato: R$27.846,00 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 56 – 3.3.90.30.11 – 
17.512.0026, Nota de Empenho Ordinário n.º 1931, de 03 de setembro de 2019, no valor de R$27.846,00 
(vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais).

Contrato n.º 076/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 7728/2018 e 7404/2018(apenso)-DAE
Pregão Eletrônico n.º 076/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: Aquisição de substrato definido – ONPG-MUG, fita oxidase e kit para identificação de enterobacterias, 
conforme disposto na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 03/09/2019
Valor do Contrato: R$40.007,99 (quarenta mil, sete reais e noventa e nove centavos).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 56 – 3.3.90.30.11 – 
17.512.0026, Nota de Empenho Ordinário n.º 1932, de 03 de setembro de 2019, no valor de R$40.007,99 
(quarenta mil, sete reais e noventa e nove centavos).

Contrato n.º 080/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 9376/2018 e 296/2019(apenso)-DAE
Pregão Eletrônico n.º 084/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: I9 do Brasil Materiais Elétricos Eireli – EPP 
Objeto: Aquisição de barra de cano CPVC de 2”, união CPVC de 2”, luva CPVC de 2”, tê CPVC de 2”, cotovelo 
90 de 2”, cotovelo 45 de 2”, flange macho CPVC 2”, flange fêmea CPVC de 2”, válvula esfera com rosca de 
CPVC de 1/2”, para reposição dos encanamentos de produtos químicos Ácido Sulfúrico 78% e válvula boia de 
alta vazão, para otimização da operação do Reservatório UR36T, conforme disposto na Cláusula Primeira do 
Contrato.
Assinatura: 06/09/2019
Valor do Contrato: R$25.994,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária n.º 56 – 3.3.90.30.24 – 

17.512.0026, Nota de Empenho Ordinário n.º 1954, de 06 de setembro de 2019, no valor de R$25.994,00 
(vinte e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais).

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DAE

Notificamos aos interessados no certame abaixo epigrafado que a referida licitação teve sua data de 
abertura cancelada
Processo Administrativo nº 4085/2018 - DAE
Concorrência Pública nº 003/2019 – DAE
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de um reservatório 
apoiado de aço parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa 
galvanizada com revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 
3.500m³, sito na Rua Salvador Filardi, q. 09, Alto Paraíso, Bauru-SP, incluindo as redes de DN 300 
mm de interligação correspondente, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de 
todos os equipamentos necessários para sua completa execução, conforme especificações no Anexo I 
do Edital.

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

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 8877/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 139/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de varetas em aço cromo silício, para uso em desobstrução de ligações e redes de 
esgoto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 25/09/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 25/09/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 25/09/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 7841/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 140/2019 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de aferição de equipamentos de medidas 
de grandezas elétricas, para calibração rastreada de megômetro, terrômetro e alicate amperímetro, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 26/09/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 26/09/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 26/09/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

2635/2016 Mauro Pereira Junior Solicitação de Transferência de Débitos

510/2018 Sergio Henrique Sarti Análise de Conta

3654/2018 Elisabete Maria Fabris Messias Solicitação de transferência de débito

3900/2018 Regiane Carolaine de Souza Análise de Conta

4518/2018 Gustavo Barquilha Joel Análise de Conta

4754/2018 Greice Bueno Ferreira Análise de Conta

4824/2018 Wander Cavalcante Garcia Solicitação de transferência de débito

5241/2018 João Carlos Dota Solicitação de transferência de débito

5255/2018 Silvio Marcos Alves Análise de Conta

6127/2018 Ademir Carvalho de Oliveira Análise de Conta

6552/2018 Katia Regina Alves Broco do Amaral Análise de Conta

6793/2018 Jacqueline Miranda Análise de Conta

6842/2018 Fernando Motonobu Mizobuchi Análise de Conta

7234/2018 Antonio Marcos dos Santos Análise de Conta

7476/2018 Jaqueline da Silva Ferraz Ramaro Análise de Conta

7613/2018 Filipe Sampaio Camarnado Análise de Conta

7960/2018 Silvia Regina Colacio Análise de Conta

2832/2019 Fernanda Cristina Batalha da Silva Alteração de economia

5387/2019 Hugo Eazuk Ragarelli Solicitação de transferência de débito
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6314/2019 Marcos Barbosa da Silva Nascimento Análise de Conta

6564/2019 Wagner Gomes Ribeiro Solicitação de transferência de débito

7018/2019 Marilena dos Santos Martines Solicitação de transferência de débito

7034/2019 José Ramos Cancelamento de Termo de Acordo

7039/2019 Wagner Gomes Ribeiro Solicitação de transferência de débito

INDEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

8116/2017 Ana Lucia Dias Ribeiro dos Santos Análise de Restituição

836/2018 Paola July dos Santos Silva Análise de Restituição

1964/2019 Fernando Rocha Arias Recurso – auto de infração

2469/2019 Adriane Cristina Rodrigues Recurso – auto de infração

2653/2019 Sheiza Alessandra Bianchi Análise de conta – Vazamento

2970/2019 Lucas Henrique Barga Cursino Análise de conta – Vazamento

3035/2019 Elizabeth Martini Ruiz Análise de conta – Vazamento

3046/2019 Nelio Guanaes Bataglia Análise de conta – Vazamento

3181/2019 David Cardoso Análise de conta – Vazamento

3339/2019 Luis Artur Thomazini Neves Análise de conta – Vazamento

3384/2019 Eraldo Agnello Análise de conta – Vazamento

3666/2019 Clara Fabiana Correia Pita Análise de conta – Vazamento

3691/2019 Beatriz Costa Cartilho Análise de conta – Vazamento

3729/2019 Paulo Rogerio Bernardino da Silva Análise de conta – Vazamento

3784/2019 José da Silva Quaresma Análise de conta – Vazamento

3799/2019 Rosi Cristina Bezerra Análise de conta – Vazamento

3899/2019 Cassia das Graças Pires Bezerra Análise de conta – Vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

3112/2018 Andre Luiz de Andrade Louzada Análise de conta – Vazamento

6271/2018 Urias Carlos Mandelli Junior Análise de Conta

7388/2018 Poliana Tays Silva e Maria Aparecida Caparros Molina Análise de Conta

2144/2019 Tragial Indústria e Comércio de Peças Ltda Análise de Conta

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

Processo Interessado(s) Assunto

8936/2018 Nilda da Rocha Ferreira Viani Análise de Conta

3655/2019 João Carlos Gadioli Análise de Vazamento 

3726/2019 Andreia Fernandes Emilio Laposta Análise de Vazamento 

3812/2019 Eduardo Blasques Martins Análise de Vazamento 

3844/2019 Maria Elaine de Freitas Análise de Vazamento 

3881/2019 Expedito Jose de Souza Análise de Vazamento

3894/2019 Jose Aparecido da Silva Análise de Vazamento

3988/2019 Adriana Quaggio Merli de Goes Análise de Vazamento

4067/2019 Elias de Jesus Nobrega Análise de Vazamento

4563/2019 Cassia Regina Osti Análise de Vazamento

4747/2019 Luis Carlos Angelo Análise de Vazamento

4816/2019 José Henrique Garcia Análise de Vazamento

4924/2019 Moyseis Antônio Análise de Vazamento

5182/2019 Fernando Vila Gomes Análise de Vazamento

5368/2019 Silvio Benicasa Zenaro Análise de Vazamento

5813/2019 Jose Elson Pereira de Melo Análise de Vazamento

6029/2019 Vanderlei Fernandes Zentil Análise de Vazamento

6220/2019 Cleber Francisco da Silva Análise de Vazamento

7034/2019 José Ramos Cancelamento de Termo de Acordo

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:

Inscrição Processo Ano

4.495.900-34 2635 2016

4.357.470-15 3654 2018

4.409.302-22 4824 2018

3.038.100-91 5241 2018

5.234.480-81 5387 2019

4.962.656-86 6564 2019

1.090.971-62 7018 2019

4.028.740-18 7039 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(s) Documento a ser apresentado

11055/2012 Denis Corrêa Vivan Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Dados bancários para 
depósito de restituição em espécie

2917/2015 Delton Beraldo
Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

3179/2015 Margareth Di Donatto Resolução 13/2017 – Art. 6º §1º – Comprovantes de 
pagamento das referências 11/2014 a 04/2015

1677/2016 José Ulisses do 
Amaral Campos

Resolução 13/2017 – Art. 6º §1º – Comprovantes de 
pagamento das referências 12/2015 e 01/2016

2816/2016 André Luiz Silva 
Bijos de Lima

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

3826/2016
Escola Guedes de 
Azevedo Ltda. / 
Roberto Pallotta

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Procuração de 
representante legal da escola ou documento que o 
comprove como tal, e dados bancários para depósito de 
restituição em espécie

6108/2017

BK Brasil Operação 
e Assessoria a 
Restaurantes Ltda. / 
Alexandre Henrique 
de Oliveira

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Procuração de um dos 
sócios em favor do requerente e contrato social da empresa

7576/2017 Leandro Santos de 
Souza

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

993/2018 Kleber Tocchetto 
Spedo

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

1123/2018 Sidney Accolini
Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de compra e venda)

1127/2018 Antônio Carlos 
Sobral

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de compra e venda), documento de 
identidade da proprietária e procuração da mesma

1892/2018 Elaine de Fátima 
Costa Soares Pacheco

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de compra e venda) ou certidão de 
casamento

2291/2018 Tânia Valéria Prado 
Sampaio

Resolução 13/2017 – Art. 6º §1º – Comprovantes de 
pagamento da referência 09/2018 e da entrada do Termo de 
Parcelamento 4746/2018
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2666/2018 Magali Nogueira do 
Nascimento Serra

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

2765/2018 Aparecida de Oliveira Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Anuência do proprietário 
com a restituição

3173/2018 Herbert de Freitas 
Lourenço

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Procuração e documento 
pessoal da proprietária autorizando o requerente a 
responder pelo processo

3320/2018 Níria de Souza 
Semintille

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Anuência dos Srs. 
Weslen Souza e Eberson P. de Sales, nomes que constam 
nos comprovantes de pagamento, com a restituição

3430/2018 Hugo Silvestre de 
Andrade

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

3476/2018 Maria de Fátima da 
Silva

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de compra e venda)

3507/2018 Mirian Morales Olher Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Procuração da 
proprietária

4773/2018 Odair de Campos 
Mello

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Anuência da Sra. Márcia 
Campos de Mello, nome que consta nos comprovantes de 
pagamento, com a restituição, ou certidão de casamento (se 
for o caso)

4927/2018 Vera Aparecida 
Honorato dos Santos

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Anuência do Sr. Marcelo 
P. da Conceição, nome que consta nos comprovantes de 
pagamento, com a restituição

5061/2018 Leopoldo Ervilha 
Nieto

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Anuência da Sra. 
Maria Aparecida F. Padilha, nome que consta em um dos 
comprovantes de pagamento, com a restituição

5393/2018

Igreja Bíblica 
Evangélica de Bauru 
/ Antônio Tavares de 
Andrade

Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Ata de eleição do 
presidente com mandato em vigor

5695/2018 Adriana Moreno
Resolução 13/2017 – Art. 6º §2º – Documento 
comprobatório de vínculo com o imóvel (matrícula, 
escritura ou contrato de locação ou compra e venda)

637/2019
Antônio Carlos 
Francozo / Eliana 
Severino Francozo

Comprovante de pagamento da referência 10/2017, para 
que se possa efetuar a baixa do pagamento

3020/2019 Edineide Torres de 
Souza

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento 
interno não aparente, bem como as providências adotadas 
para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo 
com identificação do prestador do serviço (CPF ou 
CNPJ), acompanhado de relatório descrevendo o serviço 
executado, com a indicação dos materiais utilizados; III – 
Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento;

4883/2019 Maria Virgínia Pires 
de Campos

Comprovante de pagamento da referência 10/2018, para 
que se possa efetuar a baixa do pagamento

NOTIFICAÇÃO

PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO MANIFESTAÇÃO NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS:

Processo Interessado(s)

5441/2017 Luzia Aparecida 
de Lima Vieira

Notificada a procurar o Poupatempo sito à à Avenida Nações Unidas 
4-44 esquina com a Rua Inconfidência, das 08h às 17h de segunda a 
sexta-feira e aos sábados das 08h às 13h e realizar o pagamento das 
tarifas de corte e religação e débitos existentes e apresentar o hidrômetro 
nº Y19H 027112 para prosseguimento da análise do débito da referência 
04/2019.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 401/2019-DAE:
Com fulcro nos artigos 26, inciso II, 27, 28 in fine, 97, c/c artigo 15 inciso II da Lei Municipal nº 3.781/1994, 
acatando o relatório da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar Sumário, instaurado 
por intermédio da Portaria nº CORREG-005/2019, de 12 de abril de 2019, aplicando ao servidor Sr. ALEX 
FERNANDO ZORZI, RG.nº 30.258.084-0-SSP-SP, Motorista, matrícula 102.234, a pena disciplinar de 
02 (dois) dias de SUSPENSÃO, convertida em MULTA, na base 50% (cinquenta por cento) por dia de 

remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, como permite o artigo 29, § 2º, da Lei 
Municipal nº 3.781/1994, a partir do dia 11 de setembro de 2019.
Bauru, 05 de setembro de 2019.

Portaria nº 402/2019-DAE:
Com fulcro nos artigos 26, inciso II, 27, 28 in fine, e 97, c/c artigo 14 inciso X e artigo 15 inciso IX da 
Lei Municipal nº 3.781/1994, acatando o relatório da Comissão Processante do Processo Administrativo 
Disciplinar Sumário, instaurado por intermédio da Portaria nº CORREG-006/2019, de 12 de abril de 
2019, aplicando ao servidor Sr. JAIRO AMARO DIAS, RG.nº 21.887.211-SSP-SP, Encanador, matrícula 
102.138, a pena disciplinar de 15 (quinze) dias de SUSPENSÃO, convertida em MULTA, na base 50% 
(cinquenta por cento) por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, como 
permite o artigo 29, § 2º, da Lei Municipal nº 3.781/1994, a partir do dia 10 de setembro de 2019
Bauru, 05 de setembro de 2019.

Portaria nº 403/2019-DAE:
Com fulcro nos artigos 28 e 97, c/c artigo 14 inciso XI da Lei Municipal nº 3.781/1994, acatando o relatório 
da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar Sumário, instaurado por intermédio da 
Portaria nº CORREG-002/2019, de 12 de abril de 2019, aplicando ao servidor Sr. RODRIGO CHEQUE 
HERNANDES, RG.nº 32.279.578-3-SSP-SP, Operador de Máquinas, matrícula 102.953, a penalidade 
disciplinar de ADVERTÊNCIA.
Bauru, 06 de setembro de 2019.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 046/2019 - PROCESSO Nº 4629/2019
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação, referente o processo em epígrafe, a abertura da sessão 
em 25/09/2019 às 09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da 
EMDURB, para eventual aquisição de açúcar, chá mate e margarina, que encontra-se detalhadamente 
descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 12 de setembro de 2019.
Comissão de Licitação.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

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

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

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500
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EMAILS

Presidência
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@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

RESOLUÇÃO Nº 79, de 28 de agosto de 2019.
Institui a Carteria do Aposentado aos servidores inativos da FUNPREV.

O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 4830/2002 e considerando 
a necessidade de estabelecer critérios para a emissão da Carteira do Aposentado aos servidores inativos da 
FUNPREV,

RESOLVE:

Art. 1º  Estabelecer procedimentos para a definição do modelo e forma de emissão da 
Carteira do Aposentado aos servidores inativos da FUNPREV.

Art. 2º  A Carteira do Aposentado, cujo modelo consta no Anexo Único desta Resolução, 
será confeccionada nas cores azul (estampa) e branca (superfície), nas medidas 9,5 
cm x 6,0 cm; a cor de fundo da borda da carteira será azul e os dizeres nos cantos 
superiores e inferiores do documento “Carteira do Aposentado” e nos cantos direito e 
esquerdo os dizeres “FUNPREV BAURU”, todos escritos em branco, com destaque 
em um azul mais escuro na parte escrita. A superfície do documento será azul claro 
e apresentará tanto no verso quanto no anverso marca d’agua centralizada, composta 
pelo símbolo e a sigla da FUNPREV.

§ 1º   O anverso conterá os dizeres “CARTEIRA DO APOSENTADO” (canto superior 
esquerdo), seguido do nome completo do aposentado; data de nascimento, RG, CPF, 
Código de Validação, matrícula. Abaixo vem a informação “Documento pessoal e 
intransferível, válido somente com a presença de Documento de Identidade”.

§2º   O verso conterá os seguintes dados: Nome completo da Funprev, as instruções de 
como validar a Carteira do Aposentado, o QR Code e o link do site institucional para 
confirmar a autenticidade. 

Art. 3º   Para emissão da Carteira do Aposentado, o servidor inativo deverá acessar o site 
da Funprev (www.funprevbauru.sp.gov.br), na Aba “Serviços” e após “Holerite 
Aposentado”, preenchendo os campos com seu usuário e senha. Após isso, o servidor 
irá acessar em sua área restrita o campo “Carteira do Aposentado” e assim imprimir 
o referido documento. 

I –   O documento poderá ser impresso em versão colorida ou preto e branco.
Art. 4º   A autenticidade do documento poderá ser realizada por qualquer interessado que 

esteja munido do Código de Autenticidade, através do site institucional, na Aba 
“Serviços” e após “Carteira Aposentado”, preenchendo o campo “Código de 
Autenticidade”. Após isso, aparecerão os dados do referido documento, sendo 
considerado válido aquele com situação “Ativo”.

Art. 5º   A Carteira do Aposentado deverá ser apresentada junto com o Documento de 
Identidade.

Parágrafo Único Entende-se por Documento de Identidade: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira 
Expedida por Órgão de Classe que tenha força de documento de identificação 
ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei, devendo encontrar-se em bom estado de conservação 
(perfeitamente legível).

Art. 6º   A perda, roubo ou extravio da carteira funcional deverão ser imediatamente 
comunicados à autoridade policial competente por meio do registro de ocorrência 
policial. 

Art. 7º   O uso indevido da identidade funcional sujeita o seu portador às penalidades previstas 
em legislação.

Art. 8º   A Funprev é isenta de qualquer responsabilidade em decorrência da possibilidade da 
Carteira do Aposentado não ser aceita, além da possibilidade de revogação ou alteração 
das leis que concedem benefícios aos aposentados em eventos e estabelecimentos 
culturais, educativos, de diversão, esporte e lazer, independentemente de aviso 
prévio ao Aposentado.

Art. 9º  Ao solicitar a Carteira do Aposentado, o servidor inativo aposentado reconhece e 
aceita todas as normas, vinculando-se integralmente ao disposto neste Regulamento.

Art. 10º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 11º Fica revogada a Resolução nº 78, de 19 de junho de 2019.

 Bauru, 28 de agosto de 2019.

Luiz Antônio da Silva Pires
Presidente do Conselho Curador

Dalete Demarchi
Secretária do Conselho Curador

José Ricardo Ortolani
Membro do Conselho Curador

Marta de Castro Alves Corrêa
Membro do Conselho Curador

Nilton José de Oliveira
Membro do Conselho Curador

Sérgio Ricardo Correa Alberto
Membro do Conselho Curador

ANEXO ÚNICO – MODELO CARTEIRA DO APOSENTADO
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

A R R E C A D A Ç Ã O

Ficha Código Especificação da Receita Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada

1 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.201,00

2 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE 19,00 527,10 0,00 527,10 546,10 -66.653,90

3 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE 1,90 7,66 0,00 7,66 9,56 -55.897,44

4 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE 385,42 75,07 0,00 75,07 460,49 -922,51

5 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE 33,44 44,09 0,00 44,09 77,53 -404,47

6 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 ALUGUEIS - DAE 4.103,59 0,00 0,00 0,00 4.103,59 -8.481,41

7 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE 1.306.245,46 195.271,70 0,00 195.271,70 1.501.517,16 -4.923,84

8 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE 5.663.585,76 775.953,27 0,00 775.953,27 6.439.539,03 -6.754.630,97

9 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE 11.964,93 2.247,76 0,00 2.247,76 14.212,69 5.769,69

10 1.6.1.0.01.1.1.13.07.01 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 42.618,06 7.722,67 0,00 7.722,67 50.340,73 -30.659,27

11 1.6.1.0.01.1.1.18.01.00 SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE 133.878,97 17.482,10 0,00 17.482,10 151.361,07 -120.572,93

12 1.6.1.0.01.1.1.20.01.00 SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE 63.659,70 1.778,86 0,00 1.778,86 65.438,56 -757.755,44

13 1.6.1.0.01.1.1.41.01.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 43.039.033,02 5.810.889,41 4.491,49 5.806.397,92 48.845.430,94 -23.814.396,06

14 1.6.1.0.01.1.1.41.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE 1.425.158,58 77.363,32 0,00 77.363,32 1.502.521,90 1.151.635,90

15 1.6.1.0.01.1.1.42.01.00 SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE 29.894.941,66 4.051.145,79 2.773,49 4.048.372,30 33.943.313,96 -9.276.346,04

16 1.6.1.0.01.1.1.42.02.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE 242.535,93 22.148,04 0,00 22.148,04 264.683,97 -177.879,03

17 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE 4.991.638,90 497.394,65 145,97 497.248,68 5.488.887,58 -13.987.378,42

18 1.6.1.0.01.1.1.48.01.00 SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE 175.798,14 41.309,14 0,00 41.309,14 217.107,28 -61.490,72

19 1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE 44.635,00 0,00 0,00 0,00 44.635,00 -25.535,00

20 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 68.717,25 10.496,99 0,00 10.496,99 79.214,24 -38.492,76

21 1.6.9.0.99.1.1.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS - DAE 680.587,86 124.640,48 0,00 124.640,48 805.228,34 127.943,34

22 1.9.1.0.01.1.1.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRANÇÃO - DAE 229.693,69 34.717,17 0,00 34.717,17 264.410,86 -33.256,14

23 1.9.1.0.01.1.1.99.05.00 OUTRAS MULTAS - DAE 18.552,88 1.373,74 0,00 1.373,74 19.926,62 -86.535,38

24 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE 164.668,81 1.507,34 0,00 1.507,34 166.176,15 75.397,15

25 1.9.2.2.01.1.1.12.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE 43.149,71 6.358,85 0,00 6.358,85 49.508,56 4.884,56

26 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE 64.866,04 0,00 0,00 0,00 64.866,04 59.866,04

27 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE 997.973,18 152.038,78 0,00 152.038,78 1.150.011,96 807.105,96

28 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE 243.700,31 42.506,12 0,00 42.506,12 286.206,43 -1.129.835,57

29 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE 336,16 772,62 0,00 772,62 1.108,78 -54.798,22

30 7.6.1.0.01.1.1.41.01.01 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE 1.223.951,00 146.759,86 0,00 146.759,86 1.370.710,86 -408.194,14

31 7.6.1.0.01.1.1.41.01.02 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.386,00

32 7.6.1.0.01.1.1.41.01.03 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.646,00

33 7.6.1.0.01.1.1.41.01.04 SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO 664.801,82 21.071,65 0,00 21.071,65 685.873,47 -213.895,53

34 7.6.1.0.01.1.1.41.01.05 SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE 32.092,06 0,00 0,00 0,00 32.092,06 -191.537,94

35 7.6.1.0.01.1.1.41.01.06 SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

36 7.6.1.0.01.1.1.42.01.01 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB 670.119,23 83.678,26 0,00 83.678,26 753.797,49 86.302,49

37 7.6.1.0.01.1.1.42.01.02 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.354,00

38 7.6.1.0.01.1.1.42.01.03 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.060,00

39 7.6.1.0.01.1.1.42.01.04 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB ACORDO - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386.511,00

40 7.6.1.0.01.1.1.42.01.05 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB ACORDO - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.452,00

41 7.6.1.0.01.1.1.42.01.06 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA CMB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

42 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA 52.222,50 4.611,95 0,00 4.611,95 56.834,45 -926.241,55

43 7.6.1.0.01.1.1.42.03.02 TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.032,00

44 7.6.1.0.01.1.1.42.03.03 TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.587,00

45 7.6.1.0.01.1.1.42.03.04 TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA 21.275,61 0,00 0,00 0,00 21.275,61 -101.719,39

46 7.6.1.0.01.1.1.42.03.05 TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.178,00

47 7.6.1.0.01.1.1.42.03.08 TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

48 7.9.9.0.99.1.3.02.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE 40.994,38 0,00 0,00 0,00 40.994,38 -63.505,62

49 7.9.9.0.99.1.3.05.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE 643.709,77 26.071,16 0,00 26.071,16 669.780,93 236.105,93

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 92.901.649,72 12.157.965,60 7.410,95 12.150.554,65 105.052.204,37 -56.640.335,63

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 8.041.841,37 1.079.338,29 0,00 1.079.338,29 9.121.179,66

5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Bancos conta Movimento – DAE 325.390,88

Bancos conta Especial – DAE 32.035.139,10

Bancos conta Movimento – FTE 500,12

Bancos conta Especial – FTE 169.619.366,50

201.980.396,60

T O T A L G E R A L 316.153.780,63

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Balancete da Despesa de 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO

ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 161.692.540,00 13.421.060,81 175.113.600,81 84.270.728,10 63.622.794,90 8.107.717,45 71.730.512,35

05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 158.727.540,00 12.916.226,81 171.643.766,81 82.819.629,02 61.844.315,48 7.867.461,95 69.711.777,43

05.01.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 73.657.093,00 1.469.000,00 75.126.093,00 26.354.054,49 38.829.523,45 4.536.283,86 43.365.807,31

05.01.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 1.173.635,00 10.000,00 1.183.635,00 1.147.769,42 9.999,01 1.597,72 11.596,73

05.01.03 DIVISÃO FINANCEIRA 6.730.130,00 107.933,02 6.838.063,02 3.254.696,58 2.668.104,38 374.087,97 3.042.192,35

05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 310.000,00 40.000,00 350.000,00 46.527,51 274.391,42 29.081,07 303.472,49

05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL 5.081.077,00 0,00 5.081.077,00 3.172.284,60 1.247.607,02 208.447,62 1.456.054,64

05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 32.144.903,00 15.825.293,79 47.970.196,79 18.807.940,02 15.939.038,86 2.531.097,71 18.470.136,57

05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA 5.664.400,00 8.000.000,00 13.664.400,00 8.756.249,89 2.860.510,99 179.010,86 3.039.521,85

05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 33.966.302,00 -12.536.000,00 21.430.302,00 21.280.106,51 15.140,35 7.855,14 22.995,49

05.02.01 ENCARGOS GERAIS 2.965.000,00 504.834,00 3.469.834,00 1.451.099,08 1.778.479,42 240.255,50 2.018.734,92

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 161.692.540,00 13.421.060,81 175.113.600,81 84.270.728,10 63.622.794,90 8.107.717,45 71.730.512,35

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 27.534.046,91 1.904.117,02 29.438.163,93

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 29.438.163,93 1.358.039,65 30.796.203,58

SUB TOTAL 93.060.958,83 9.465.757,10 102.526.715,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Bancos conta Movimento – DAE 128.757,05

Bancos conta Especial – DAE 42.822.582,50

Bancos conta Movimento – FTE 500,53

Bancos conta Especial – FTE 170.675.224,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 213.627.064,70

TOTAL GERAL 316.153.780,63

Bauru, 31 de agosto  2019.

SIMONE CRISTINA BELLIDO Eliseu Areco Neto

Diretora SCF/ Diretoria Financeira – Interina CRC 1SP240534/o-0 Presidente
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ERRATA

No Diário Oficial do dia 10/09/2019

Onde se Lê:
PORTARIA Nº 315/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 09 de setembro de 2019 a(o) Sr(a). Vilma Aparecida 
Tragante, portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 145.XXX.XXX-40, PIS/PASEP nº 
1.088.990.733-9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Planejamento 
cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços Fiscal de Posturas Municipais, matrícula 
funcional nº 23.526, padrão B-18, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 2678/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 09 de setembro de 2019.
Leia – se:
PORTARIA Nº 316/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 09 de setembro de 2019 a(o) Sr(a). Vilma Aparecida 
Tragante, portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 145.XXX.XXX-40, PIS/PASEP nº 
1.088.990.733-9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Planejamento 
cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços Fiscal de Posturas Municipais, matrícula 
funcional nº 23.526, padrão B-18, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 2678/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 09 de setembro de 2019.
Onde se Lê:
PORTARIA Nº 315/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 09 de setembro de 2019 a(o) Sr(a). Celia Regina 
Pinto, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 195.XXX.XXX-05, PIS/PASEP nº 
1.700.295.609-2, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, 
matrícula funcional nº 21.572, padrão B-18, com proventos proporcionais conforme procedimento 
administrativo nº 2735/2019, 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, 09 de setembro de 2019.

Leia – se:
PORTARIA Nº 317/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 09 de setembro de 2019 a(o) Sr(a). Celia Regina 
Pinto, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 195.XXX.XXX-05, PIS/PASEP nº 
1.700.295.609-2, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, 
matrícula funcional nº 21.572, padrão B-18, com proventos proporcionais conforme procedimento 
administrativo nº 2735/2019, 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, 09 de setembro de 2019.

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Processo Administrativo 
n.º:2862/2019 – Em atendimento aos princípios da publicidade e da impessoalidade. INFORMA-SE 
a todos os interessados que no dia 24/09/2019 (terça-feira), às 09h, será selecionada a melhor proposta 
(MENOR PREÇO) para o seguinte objeto, nos termos do art. 24, II, da Lei n.º 8.666/1993:

Item Qtde. Descrição Mínima

1 1

Assistência técnica preventiva e corretiva do Servidor de Marca HP 
instalado na Prefeitura Municipal de Bauru para Servidor de E-mail 
e Site.
Part Number Serviço: H6HE4PE 
Part Number do Produto: 779560-S05
HPE 1 Year Post Warranty Foundation Care 24x7 DL380 Gen9 
Service
Número de série: BRC6167K1X

Validade da proposta: 30 dias Prazo Entrega:
Cond. de pagt.: Até 05 dias corridos após entrega da NF Resp. pelo orç.:
Duração do Contrato: 12 meses

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 24/09/2019 (terça-feira) até as 09h, 
QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA O EMAIL: renanoliveira@funprevbauru.sp.gov.br 
OU PRESENCIALMENTE NA SESSÃO – PARA ANÁLISE DA CPL NO DIA 24/09/2019, ÀS 09H, 
EM SESSÃO PÚBLICA, NA SALA DA ESCOLA PREVIDENCIÁRIA – 1.º ANDAR – DA SEDE 
ADMINISTRATIVA, SITO NA RUA RIO BRANCO, 19-31. 

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019

INSTITUIÇÃO SALDO APLICADO % DA CARTEIRA

CAIXA EC. FEDERAL  R$   143.125.058,05 24,78%

BANCO DO BRASIL  R$   123.915.978,48 21,46%

BANCO BRADESCO  R$      59.696.620,31 10,34%

ITAU-UNIBANCO  R$      99.907.364,68 17,30%

BANCO SAFRA  R$      27.318.560,76 4,73%

BANCO BTG PACTUAL  R$      21.004.816,26 3,64%

BANCO SANTANDER  R$      17.133.432,19 2,97%

WESTERN ASSET  R$      10.376.833,12 1,80%

AZ QUEST INVEST  R$      12.625.775,74 2,19%

BANCO BNP PARIBAS  R$        7.610.342,78 1,32%

SULAMÉRICA INVESTIM.  R$      45.658.195,80 7,91%

BANCO FINAXIS  R$        1.323.696,31 0,23%

VINCI PARTNERS  R$        7.786.729,82 1,35%

TOTAL . . . . . :  R$   577.483.404,30 98,65%

CATEGORIA SALDO APLICADO % DA CARTEIRA

CDI  R$   139.710.870,47 24,19%

IPCA + 6%  R$      53.468.847,47 9,26%

IMA-B  R$   207.511.770,44 35,93%

IDKA 2  R$      65.527.932,34 11,35%

IRF-M1  R$                              - 0,00%

MULTIMERCADO  R$      45.482.123,70 7,88%

VALOR  R$      40.905.040,11 7,08%

IBOVESPA 0,00%

SMALL CAPS  R$      12.625.775,74 2,19%

GOVERNANÇA  R$        7.434.332,39 1,29%

FIP  R$        3.493.015,33 0,60%

FIDC  R$        1.323.696,31 0,23%

TOTAL . . . . . :  R$   577.483.404,30 100,00%

ENQUADRAMENTO LEGAL SALDO APLICADO

ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"  R$       326.508.550,25 56,54%

ARTIGO 7°, INCISO III, ALINEA "A" 0,00%

ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A"  R$       139.710.870,47 24,19%

ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A"  R$           1.323.696,31 0,23%

ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA “A”  R$           7.434.332,39 1,29%

ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A”  R$         53.530.815,85 9,27%

ARTIGO 8°, INCISO III  R$         45.482.123,70 7,88%

ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA “A”  R$           3.493.015,33 0,60%

TOTAL . . . . . :  R$       577.483.404,30 100,00%

SEGMENTO SALDO APLICADO

                                 RENDA FIXA  R$       467.543.117,03 80,96%

                            RENDA VARIÁVEL  R$       109.940.287,27 19,04%

TOTAL . . . . . :  R$       577.483.404,30 100,00%

RESULTADO ACUMULADO NO ANO % DA CARTEIRA

RENTABILIDADE NO MÊS 0,17%

META ATUARIAL NO MÊS 0,61%

                   SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO 10,01%

EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO NO ANO 6,89%

                          META GERENCIAL ANO 9,11%

                           META ATUARIAL ANO 6,64%

                                      ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO 150,60%

Luiz Gustavo Peres Macedo Gilson Gimenes Campos

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos Presidente da FUNPREV

Economista – FUNPREV Certificação CGRPPS/APMEC
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BANCO BRADESCO

ITAU-UNIBANCO

BANCO SAFRA

BANCO BTG PAC-
TUAL

BANCO SANTANDER

WESTERN ASSET

AZ QUEST INVEST

BANCO BNP PARIBAS

SULAMÉRICA IN-
VESTIM.

BANCO FINAXIS

24,19%

9,26%

35,93%

11,35%

7,88%
7,08% 2,19% 1,29% 0,60% 0,23%

Diversificação por Categoria de Ativos

CDI

IPCA + 6%

IMA-B

IDKA 2

IRF-M1

MULTIMERCADO

VALOR

IBOVESPA

SMALL CAPS

GOVERNANÇA

FIP

FIDC

56,54%
24,19%

0,23%
1,29%

9,27%
7,88% 0,60%

Diversificação por Enquadramento Legal

ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

ARTIGO 7°, INCISO III, ALINEA 
"A"

ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA 
"A"

ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA 
"A"

ARTIGO 8°, INCISO I, ALÍNEA “A”

ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A”

ARTIGO 8°, INCISO III

ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA 
“A”

80,96%

19,04%

Diversificação por Segmento

                                 
RENDA FIXA

                            RENDA 
VARIÁVEL

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

0,17% 0,61%

10,01%
6,89%

9,11%
6,64%

150,60%

Resultado 2018
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RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019

SEGMENTO INSTITUIÇÃO CNPJ FUNDO FUNDO AGÊNCIA / CONTA CORRENTE CATEGORIA TIPO SALDO APLICADO SALDO APLICADO LIMITE LEGAL % APLICADO TX ADM

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS  PREVID FI IMA-B PAS  R$          18.917.080,64  R$          13.081.363,47 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 5,54% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 19.523.305/0001-06 BB FI PREVID TP IPCA VII IPCA + 6% VÉRTICE  R$                                 -  R$          23.835.920,27 2020 e 2022 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 4,13% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 25.069.955/0001-26 BB FI PREVID IDKA-2 IDKA 2 PAS  R$          28.449.901,16  R$          32.197.380,55 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 10,50% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13.077.418/0001-49 BB FI PREVID RF PERFIL DI CDI PAS  R$                                 -  R$                                 - D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 0,00% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP IRF-M1 PAS  R$                                 -  R$                                 - D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 0,00% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.670/0001-05 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 330-0 IPCA/IMA ATIVO  R$          27.383.363,05 D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 4,74% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP CDI PAS  R$                                 -  R$            4.859.419,35 D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 0,84% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A IDKA 2 PAS  R$                                 -  R$            4.880.650,63 D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 0,85% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI IMA-B TP IMA-B PAS  R$          85.338.335,29  R$                                 - D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 14,78% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP IPCA + 6% VÉRTICE  R$          17.170.274,40  R$                                 - 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 2,97% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO BRADESCO 21.347.528/0001-01 BRADESCO FI 13/344069-9  R$                                 - 

RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM CDI PAS  R$          21.361.544,27  R$          24.482.480,88 D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 7,94% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 21.838.150/0001-49 ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI 0075/46710-0 IPCA/IMA ATIVO  R$                                 -  R$          89.007.425,97 D+1 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 15,41% 0,40% N POSSUI

RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 25.306.703/0001-73  R$                                 - 

RENDA FIXA BANCO SANTANDER 14.504.578/0001-90 SANTANDER FICFI IMA-B TP RF 0680/450000175 IMA-B PAS  R$                                 -  R$          17.133.432,19 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 2,97% 0,20% 20% exceder o índice

RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 23.176.675/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 0001/000160730 IPCA + 6% VÉRTICE  R$                                 -  R$          12.462.652,80 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 2,16% 0,15% N POSSUI

RENDA FIXA SULAMERICA DTVM 09.326.708/0001-01 SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP 2856/19.613-4 IMA-B ATIVO  R$                                 -  R$          45.658.195,80 D+2 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 7,91% 0,40% 20% exceder o índice

RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM n/a FIDC EM LIQUIDAÇÃO  R$                                 -  R$            1.323.696,31 AMORT. MENSAL ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A" 5,00% 0,23% 0,25% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA 1963-1/13.618-2 GOVERNANÇA PAS  R$            7.434.332,39 D+4 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,29% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 0146/00001173-1 MULTIMERC. ATIVO  R$          16.441.874,31 D+2 ARTIGO 8°, INCISO III 10,00% 2,85% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 17.253.869/0001-40 SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO 0146/00001173-0 MULTIMERC. ATIVO  R$          10.876.686,45 D+1 ARTIGO 8°, INCISO III 10,00% 1,88% 0,20% 10% exceder o índice

VINCI PARTNERS 13.396.703/0001-22 VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 2856-8/651.358-1 MULTIMERC. ATIVO  R$            7.786.729,82 D+2 ARTIGO 8º, INCISO III 10,00% 1,35% 1,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 13.767.159/0001-88 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 0290/006/9-1 FIP ATIVO  R$            3.493.015,33 06/2020 ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA “A” 5,00% 0,60% 1,50% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 2856/27.966-8 SMALL CAPS ATIVO  R$          12.625.775,74 D+30 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 2,19% 2,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA 0075/46710-0 VALOR ATIVO  R$          10.899.938,71 D+5 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,89% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 07.672.392/0001-84 WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM 0001/7886500-1 MULTIMERC. ATIVO  R$          10.376.833,12 D+5 ARTIGO 8°, INCISO III 10,00% 1,80% 2,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA 001/65045 001 VALOR ATIVO  R$            7.610.342,78 D+30 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,32% 2,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION 13/344069-9 VALOR ATIVO  R$          13.852.595,16 D+4 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 2,40% 2,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA 0001/000160730 VALOR ATIVO  R$            8.542.163,46 D+33 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,48% 3,00% N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA . . . . . . . :  R$       467.543.117,03 100,00% 80,96%

TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . . . . :  R$       109.940.287,27 30,00% 19,04%

TOTAL GERAL . . . . . . . :  R$       577.483.404,30 

Luiz Gustavo Peres Macedo Gilson Gimenes Campos

                                                                                                 Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos   Presidente da FUNPREV

Economista – FUNPREV Certificação CGRPPS/APMEC

CORECON 32.356
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1847
De 10 de setembro de 2019

Dá denominação de Praça MANOEL LOSILLA a 
uma área verde da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga 
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça MANOEL LOSILLA à área verde sem denominação 
oficial identificada como parte da Gleba A, destacada da Gleba A, anexa 
ao Córrego Água do Sobrado, no setor 5, quadra 1110, lote 194, situada na 
confluência das Ruas Bernardino de Campos, Hélio Camelo de Aguiar e Ângelo 
Moraes, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

ROGER BARUDE
1º Secretário

YASMIM NASCIMENTO
2ª Secretaria

Projeto de iniciativa do Vereador
MANOEL AFONSO LOSILA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal,
na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROJETOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM 

ENTRADA NA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019

Proc. nº  Assunto
183/19 Projeto de Lei nº 70/19, que altera a Lei nº 7154, de 04 de dezembro de 2018, que 

instituiu as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercício 
regular do poder de polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação.

184/19 Projeto de Lei nº 71/19, que institui o “Programa Extraordinário de Recuperação 
Fiscal - REFIS”.

188/19 Projeto de Lei nº 67/19, que autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos 
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência 
reguladora, e dá outras providências.

189/19 Projeto de Lei nº 65/19, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da 
Prefeitura Municipal à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE BAURU - APAE. 

190/19 Projeto de Lei nº 68/19, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com 
a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB. (Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde)

191/19 Projeto de Lei nº 66/19, que altera o art. 1º da Lei nº 7165, de 12 de dezembro de 2018, 
que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao 
Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor privado 
que identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação Infantil.

192/19 Projeto de Lei nº 69/19, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de 
Fomento, repasse de recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade 
Civil do setor privado que especifica. (Centro de Convivência João Paulo II)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Altera o inciso I do Art. 23 da Resolução nº 263, de 
19 de novembro de 1990 – Regimento Interno. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a 
seguinte Resolução:

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Presidência
PORT. RH-059/2019 - RESOLVE conceder aos servidores efetivos abaixo, o adicional por tempo de 
serviço – BIÊNIO, dentro do ano de 2019, nas respectivas datas de concessão:

Nome do Servidor Matríc. Qualificação Funcional – 
Carreira

Dt. 
Concessão

Percent. 
(%)

Miguel A.Vieira Filho 153 Operador Técn. de Áudio e Vídeo Maio 30

Juan Daniel Bezerra Jorge 98 Assistente Legislativo I Julho 10

Ricardo Rogério da Silva 117 Agente de Serviços Auxiliares I Julho 12,5

André Luiz Godinho 109 Jornalista Agosto 5
José Augusto A. Camargo 

Jr. 114 Assistente Legislativo I Agosto 7,5

José Tibiriçá Castanheira 70 Agente de Segurança Legislativa Agosto 27,5
Pedro Romualdo de 

Oliveira 60 Repórter Fotográfico Agosto 32,5

Célia Harumi Nakasato 90 Assistente Legislativo II Setembro 15

Romualdo da Silva Neves 43 Agente de Serviços Auxiliares I Setembro 37,5

Atos da Mesa Diretora
PORT. RH-058/2019 – PROMOVENDO por progressão a servidora LAÍS TRAGANTE LEÃO PERES, 
ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE LEGISLATIVO II, para o padrão 15D, conforme aprovação 
na avaliação de desempenho.

PORTARIA RH-060/2019: DESIGNANDO os servidores BIANCA VENTURINI TISZOLCZKI, 
NÉLSON GONÇALVES e WILSON BERTACHINI VOLPE para a Comissão de Analistas que promoverão 
a análise e consolidação das contribuições de opinião da Consulta Pública: “Demolição do Portal de Entrada 
do Bairro Quinta da Bela Olinda”, a ser disponibilizada a partir de 13 de setembro de 2019 pelo período 
de 15 (quinze) dias.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1846
De 10 de setembro de 2019

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao 
Senhor RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO 
MENDONÇA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor RODRIGO 
ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene 
previamente convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

ROGER BARUDE
1º Secretário

YASMIM NASCIMENTO
2ª Secretaria

Projeto de iniciativa do Vereador
FRANCISCO CARLOS DE GOES

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal,
na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício
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Art. 1º - O inciso I do Art. 23 da Resolução nº 263, de 19 de novembro de 1990 – Regimento 
Interno, passa a ter a seguinte redação:

  “Art. 23 (...)
I –  secretariar as reuniões da Câmara e da Mesa, 

registrando-as em ata, e substituir o Presidente 
e o Vice-Presidente nas sessões ordinárias e 
extraordinárias desta Casa de Leis quando 
ambos estiverem ausentes; (NR)

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 09 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

ROGER BARUDE
1º Secretário

YASMIM NASCIMENTO
2ª Secretaria

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Resolução tem a finalidade de modificar o inciso I do Art. 23 
da Resolução nº 263, de 19 de novembro de 1990 – Regimento Interno, acrescentando nova atribuição 
ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora para permitir que ele possa substituir o Presidente e o Vice-
Presidente no comando das sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa de Leis caso ambos não estejam 
presentes.

Dessa forma, na hipótese do Presidente e do Vice-Presidente estarem simultaneamente 
ausentes nas sessões ordinárias e extraordinárias, não haverá necessidade de seu cancelamento.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 09 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

ROGER BARUDE
1º Secretário

YASMIM NASCIMENTO
2ª Secretaria

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua VINICIUS DE SOUZA 
FALCÃO a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua VINICIUS DE SOUZA FALCÃO a via pública sem 
denominação oficial, conhecida como Rua 3, que tem início na Rua 2 e término 
na Rua Halim Aidar, localizada no loteamento denominado Parque Jandaia, 
nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 09 de setembro de 2019

TELMA GOBBI

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Vinicius de Souza Falcão nasceu em 10 de abril de 1923, na cidade de Recife, 
Paraíba. Filho de José Agripino de Souza Falcão e Minervina Guedelha Paiva, que de jardineira mudaram-
se com os 04 filhos para Aquidauana, Mato Grosso do Sul.

Casou-se em 30 de abril de 1947 com Conceição Valentim Falcão e tiveram os 
filhos: Sonia Raquel Falcão de Almeida (casada com Rubens Pessoa de Almeida, pais de Francineide de 
Almeida e Anelise de Almeida); Valdir Otoniel Falcão (casado com Dalcira Torrescilha Falcão, pais de 
Aline Torrescilha Falcão Soares [casada com José Eliano Soares de Souza, pais de Helena Torrescilha 
Falcão Soares de Souza] e Marcel Torrescilha Falcão); Ligia Maria Falcão Murback (casada com Ubiratan 
Pereira Murback, pais de Ettore Falcão Murback [casado com Priscila Lunardi Murback, pais de Bruno 
Lunardi Murback e Bianca Lunardi Murback]); e Vania Lourdes Falcão.

Juntamente com sua esposa, foram zeladores da Igreja Presbiteriana do Brasil e 
com a ajuda de um amigo construíram uma igreja evangélica à margem esquerda do rio Aquidauana, em 
Anastácio-MS, região habitada por índios terena, durante 6 meses, fazendo tijolos de capim amargo, barro 
e esterco de vaca, cobertos com folhas de bacuri. Recebiam como pagamento carne de novilho. 

Trabalhou na Noroeste do Brasil, como pedreiro, reformando casas à beira da 
linha férrea. Em 1961 foi transferido para Bauru, mudando-se com a esposa e os filhos. Aqui trabalhou no 
setor de manutenção das máquinas a diesel. 

Comprou um terreno e construiu sua própria casa. Aposentou-se na Noroeste, 
construiu a casa de sua filha mais velha e ajudou nas construções das 2ª e 4ª Igreja Presbiteriana 
Independente, de onde era membro.
Falecido aos 88 anos, em 01 de dezembro de 2011, sendo sepultado em Bauru, no Cemitério do Ypê. 
Deixou saudades nos corações de sua família, pois sempre foi pai zeloso e avô amoroso.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 09 de setembro de 2019

TELMA GOBBI

PROJETO DE LEI

Declara de utilidade pública o GRUPO ATO 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública o GRUPO ATO ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 
estabelecido nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, constituída em 03 de 
abril de 2014, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº 20.217.074/0001-91.

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

Bauru, 09 de setembro de 2019.

MANOEL AFONSO LOSILA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Grupo ATO Associação Cultural, vem desenvolvendo suas atividades em Bauru a 
mais de 20 anos, com inúmeras peças teatrais e cursos.

Tem por finalidade a promoção da cultura, do desenvolvimento local e humano 
através da arte, em todas as suas formas de expressão; defesa e conservação do patrimônio histórico, 
artístico, ambiental; promoção do voluntário; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia e outros valores universais, além de estudos, pesquisa e documentação nas áreas 
culturais, entre outras.

O trabalho de atendimento em bairros carentes, junto a crianças, jovens, adolescentes 
e adultos tem ajudado no desenvolvimento e crescimento pessoal, auto estima e melhoras no aprendizado 
escolar.

Por todo trabalho, que pode ser constatado pela prestação de contas das atividades 
em anexo.

Pela idoneidade do grupo, pela seriedade dos trabalhos e pelo compromisso com a 
cidade de Bauru, requeremos a titularidade de Utilidade Pública, como forma de nosso reconhecimento 
e que isso sirva para o grupo possa crescer ainda mais, com apoio não só do poder público, através de 
convênios, mas com apoio da sociedade em geral. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente projeto.

Bauru, 09 de setembro de 2019.

MANOEL AFONSO LOSILA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede a Medalha “Sebastião Paiva” à Senhora 
AMÉLIA BISCALCHIM MUNHOZ.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 534, de 15 de julho de 2014, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha “Sebastião Paiva” à Senhora AMÉLIA BISCALCHIM 
MUNHOZ.

Parágrafo Único –  A entrega da referida honraria poderá ocorrer em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 09 de setembro de 2019.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Amélia Biscalchin Munhoz, filha de Angelo Biscalchin e de Assumpta Parmagnani. 

Vieram da Itália – Veneza para trabalharem no Brasil. Nascida em 18 de abril de 1919. 

Este ano, completou 100 anos de vida. Lúcida! Natural de Jaú, porém desde muito 

pequena veio com seus pais residir em Bauru. Quando solteira, morou no Bairro Bela Vista. Amélia 

tinha cinco irmãos: João, José, Antônio, Ermelindo e Diolinda, desde muito nova, ajudava seus pais a 

cuidarem dos seus irmãos e dos afazeres domésticos. Casou-se no ano de 1939, com Miguel Munhoz, do 

seu casamento vieram dois filhos: Gilberto Antônio Munhoz e Anuarides Munhoz. Foi casada por 31 anos, 

quando seu esposo faleceu no ano de 1970. Sua primeira e única residência e até os diais atuais, fica na rua 

São Gonçalo, 5-33, Vila Altinópolis. 

Sua ocupação era lavadeira e passadeira. Lavava e passava roupas para ajudar seu 

esposo nas despesas do lar e seus filhos entregavam as roupas limpas e passadas para as clientes. Antes 

mesmo do falecimento do seu esposo, dois de seus irmãos construíram uma pequena casa nos fundos de sua 

residência e alí ficaram sobre os cuidados dela. Seu esposo faleceu com 61 anos. Os filhos casaram, seus 

irmãos faleceram e ela permanece até hoje, na mesma casa. Vive sozinha desde o ano de 1972. Ou seja, 

há 47 anos. Quase meio século. Cuidava dos netos para que seus filhos e noras pudessem trabalhar. Era 

uma avó dedicada, daquelas que tomava tabuada todos os dias deles. Tem 5 netos. E hoje, tem 10 bisnetos. 

É uma mulher sozinha, como dito anteriormente, há 47 anos vive só. Até pouco tempo 

atrás ela arrumava o próprio telhado da casa, antena da TV, ia ao supermercado, tudo sozinha. Enterrou seus 

irmãos, uma bisneta e seus dois filhos. Anuarides faleceu em 25/05/13 e Gilberto, em 26/05/2014. 

Por ser essa mulher trabalhadora, que lutou pela sobrevivência de seus irmãos e 

filhos. Generosa, desde nova trabalhando para ajudar no sustento da casa, enfrentou a morte do marido, 

irmãos, seus dois filhos e ainda ser “LÚCIDA!”, indicamos o nome da Senhora Amélia Biscalchin Munhoz 

a ser agraciada com a Medalha Sebastião Paiva.

Assim, solicitamos a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 09 de setembro de 2019.

RICARDO PELISSARO LOQUETE

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 

32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

ALEXSSANDRO BUSSOLA

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores do Bosque “Miguel Moisés Inete” (Bosque do 

Bauru XVI) localizado no cruzamento entre as Ruas Dulce Duarte Carrijo e Manoel Rodrigues Maduro, 

Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de vaga para idosos e pessoa com 

deficiência no lado ímpar da quadra 05 da Rua Rubens Arruda, esquina com a Rua Quinze de Novembro, 

Centro.

Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 01 da Rua Wilson Neme, Jardim 

Gérson França.

Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 05-25 da Rua Guilherme 

Telli, Jardim Jacyra.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa de sinalização ‘carga e descarga’ na 

esquina entre as Ruas Rui Barbosa e Padre Anchieta, Vila São João da Boa Vista.

BENEDITO ROBERTO MEIRA

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização da vigilância sanitária no imóvel localizado defronte ao 

número 16-83 da Rua Almeida Brandão, esquina com a Rua Antônio Garcia, Jardim Brasil.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retomada das obras de duplicação para melhoria da via pública 

localizada defronte ao imóvel 07-50 da Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações referentes aos lixos sólido e 

reciclável descartados nos ecopontos do município de Bauru.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, cópia integral (capa a capa) do eventual processo 

que culminou na locação de um imóvel para abrigar a Banda Sinfônica Municipal.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, cópia integral (capa a capa) do processo cuja 

finalidade é a locação pela Prefeitura Municipal do imóvel 03-37 localizado na Rua Miguel Buso, Vila 

Camargo.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das galerias pluviais no entorno da Praça Primaz Chujiro 
Otake (Praça do Relógio), Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de guias defronte aos imóveis 05-15 e 05-25 da Alameda 
Plutão, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da guia localizada defronte ao imóvel 02-90 da Rua 
Professor Oscar Augusto Guelli, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado no cruzamento entre as 
Ruas Bento Cosci e Maria Casadei Gramolini, Jardim Samburá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito da ponte localizada no 
cruzamento entre a Rua Alto Purus e Avenida Nuno de Assis, Vila Camargo.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o levantamento da área localizada na esquina entre as Ruas Maria 
César Pimentel e Christiano Pagani, Jardim Pagani, para tomada de providências referentes à mobilidade 
urbana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo localizadas na quadra 01 da Rua Aviador 
Mário Fundagem Nogueira, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar as empresas com as quais a Prefeitura 
Municipal mantém contrato de locação de maquinário e veículos utilizados pelas Secretarias Municipais, 
DAE e EMDURB.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo de viabilidade e se possível implantação de redutor de 
velocidade entre as quadras 06 e 07 da Rua Professor Isaac Portal Roldan, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sinalizações horizontal e vertical entre as 
quadras 18 e 19 da Rua Bernardino de Campos, Vila Souto.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de ponte de concreto para travessia de veículos e 
pedestres na Avenida Nuno de Assis, interligando a Alameda dos Flocos com a Rua Antônio Machuca 
Sanchez, Jardim Santana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada no cruzamento das Ruas Joaquim 
Felippe de Mello e Guilherme Telli, Jardim Jacyra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento da quadra 01 da Rua Brangácio Bellucci, Conjunto 
Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Piragibe de Carvalho, 
Jardim Coral.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçada no acesso da quadra 07 da Rua Sargento 
Leôncio Ferreira dos Santos, Parque Roosevelt, ao Distrito Industrial III.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado defronte ao imóvel 
08-56 da Rua João Sotero de Castro, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de vistoria na árvore existente defronte ao imóvel 04-27 
da Rua Seiju Ishikawa, bem como a poda de duas árvores no cruzamento desta última com a Rua Nicolau 
Delgallo, Jardim Ferraz.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e a colocação de grade de proteção nas duas bocas de lobo 
existentes na esquina da quadra 04 da Rua Seiju Ishikawa, próximo à Rua Pedro Fernandes, Jardim Ferraz.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a implantação de ponto de hidratação na Praça Tobias Ferreira 
Gomes localizada na quadra 04 da Rua Seiju Ishikawa, Jardim Ferraz.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixas de pedestres no cruzamento da quadra 
05 da Rua Arlindo Fidélis com a Rua Pedro Fernandes, Jardim Ouro Verde.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaletas na Rua dos Bancários, esquina com as 
Ruas dos Pedreiros, dos Eletricistas, dos Jornalistas e dos Comerciários, Núcleo Residencial Edison Bastos 
Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que realize estudos a fim de unificar a EMEII Professor Hubert 
Rademakers ao atual Centro Comunitário do Gasparini, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas 
proximidades do cruzamento da Avenida Aparecida Inês Chrispim de Matos com o imóvel 03-12 da Rua 
dos Gráficos e na saída para a Rodovia na Rua dos Servidores Públicos, Núcleo Residencial Edison Bastos 
Gasparini.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico 
em toda extensão das Ruas Benedito Ribeiro dos Santos, Basílio Stringhetta, Lázaro Luiz Zamenhof, João 
Scavassa, Sidinei Borro, Barão de Itapetininga e Demétrio Arieta, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Padre João, 
Vila Santa Izabel.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 04 e 05 da Rua 
Albuquerque Lins, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 05 a 07 da Rua 
D’Annuncio Cammarosano, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente defronte ao imóvel 03-07 da Rua Francisco 
Ministro Zani, Jardim de Allah.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Mário 
Gonzaga Junqueira, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar, separadamente, quais foram os valores 
pagos e os índices de aumento praticados pela Prefeitura Municipal à Emdurb para coleta de lixo e o 
descarte no aterro sanitário no período de janeiro de 2011 ao último pagamento de 2014.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 06 das Ruas Newton Prado, 
Jardim Ana Lúcia; 01 e 02 da Genkiti Takahashi, Jardim Esplanada; 01 da José Miguel e 09 da Tamandaré, 
Vila Nipônica.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos entre as Ruas 
Bernardino de Campos e Mara Lúcia Vieira, Vila Pelegrina e Avenida Elias Miguel Maluf com Domingos 
Bertoni, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o andamento do processo nº 
32481/19 protocolado na Prefeitura Municipal de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de trânsito no entorno do Bosque 
“José Guedes de Azevedo” (Bosque da Comunidade) localizado na quadra 29 da Rua Araújo Leite, Vila 
Aeroporto Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para alteração de horários para carga e descarga na 
quadra 04 da Rua Agenor Meira, Centro.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal obras para implantação de infraestrutura, galeria e asfalto em toda 
extensão das Ruas Um, Dois, Cinco e Seis, Jardim Niceia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal obras para implantação de infraestrutura, galeria e asfalto em todas 
as ruas do Parque Industrial Manchester e Ferradura Mirim.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal obras para implantação de infraestrutura e galeria em todas as ruas 
do Parque Giansante, além de asfaltamento no Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo localizadas na quadra 22 da Rua Gustavo 
Maciel, Jardim Nasralla.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 23 da Rua Padre Nóbrega, Vila São 
João da Boa Vista.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Luís Ferrari, Parque das 
Nações e nas quadras 01 e 02 das Ruas Hélio Canho e Elpídio Petronilho Carlos, Estância Balneária Águas 
Virtuosas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção de todas as praças da cidade de Bauru que possuem 
academia ao ar livre e playground.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçadas em toda extensão da Rua Natal Fornazari, 
Tangarás.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reparo da canaleta existente na esquina da quadra 10 da Rua Padre 
Anchieta com a Rua Carlos Marques, Vila São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito, incluindo pintura de solo, 
no cruzamento da Rua São Sebastião com as Ruas Tatuí e Pastor Eduardo Alves Leite, Jardim Eldorado.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal um recuo no canteiro central localizado no cruzamento entre as Ruas 
Carlos Alóia e Sílvio Turbiani Neto, Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na área interna do Estádio 
Distrital Toninho Guerreiro localizado na quadra 04 da Rua Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional Mary 
Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o plantio de árvores específicas para arborização urbana no entorno 
do Estádio Distrital Toninho Guerreiro localizado na quadra 04 da Rua Alberto Paulovich, Núcleo 
Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de placas indicativas de ‘proibido jogar lixo’ nas 
quadras 01 das Ruas Ramon Bono Rodrigues, Residencial Nova Bauru; 03 da Professor Oscar Augusto 

Guelli, 01 a 03 da Avenida Eduardo da Silva, Pousada da Esperança I e nas estradas de terra que fazem 
ligação entre o bairro Pousada da Esperança I com os bairros Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini 
e Parque City.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o envio de minuta a esta Casa de Leis, conforme Art. 18, inciso 
XVII da Lei Orgânica do Município de Bauru, para que a Rua Quatorze, localizada no bairro Jardim Ivone, 
receba denominação oficial.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua São Paulo, Vila 
Seabra e na quadra 01 da Rua Azarias Leite, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre a Rua Paraná 
e a Avenida Cruzeiro do Sul, Vila Coralina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de guias, sarjetas e sinalizações horizontal e vertical 
defronte ao condomínio Nova Nação América localizado na quadra 12 da Avenida Jorge Zaiden, Jardim 
Contorno.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias dos bancos e colocação de fundo para proteção 
contra as intempéries nas coberturas dos pontos de ônibus localizados defronte à Câmara Municipal na 
Praça Dom Pedro II, Centro.

ROGER BARUDE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento entre a Avenida Darcy 
César Improta e Rua Mário Bueno Salles, Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização do serviço de cata-galhos na praça localizada na quadra 
05 da Rua José Munhoz, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 02 da Alameda Papa Pio XII, Parque 
Alto Sumaré.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água e posterior reposição do asfalto na 
quadra 05 da Rua Alagoas, Vila Coralina.
Moção de Aplauso ao escritório Ricci & Higa Arquitetura pelos 30 anos de trabalhos realizados por todo o 
Brasil, levando o nome de Bauru como uma cidade de empreendedores competentes e de sucesso.
SÉRGIO BRUM
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras que se fizerem necessárias do 
bairro Jardim das Orquídeas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da praça localizada no lado ímpar da quadra 04 da Rua 
Miguel Débia, esquina com a Rua Benedito Raymundo de Mattos, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o conserto dos aparelhos da academia ao ar livre, das placas indicativas 
e a repintura da sinalização do solo no entorno da Praça Alcides Pasquarelli localizada na confluência entre 
as Ruas Rafael Pereira Martini, José Pereira Guedes, Elídio Fortunato Fernandes e Salomão Habib Haddad, 
Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB um estudo de readequação viária para implantação de mão 
dupla de direção nas quadras 01 e 02 da Rua Benedito Ribeiro dos Santos, Vila Carolina.
Moção de Aplauso aos alunos do Senai-Bauru pelos excelentes resultados obtidos na competição de 
educação profissional WorldSKills 2019, na Rússia.

TELMA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o conserto do afundamento de solo existente defronte ao imóvel 03-
16 da Rua Carlos Marques, Jardim Bela Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão das Ruas 
Severino Dantas, Parque Residencial Jardim Araruna; Engenheiro Fernando Melro e Avenida Doutor 
Jerônimo de Cunto, Vila Conceição.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte aos imóveis 01-34 e 01-50 das Ruas 
Antônio Alves Penteado, Parque Residencial Jardim Araruna; 01-25 da João Fernandes Sanches e 03-50 da 
Nicolau Ruiz, Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 01-75 da Rua 
Francisco Soares, Parque Residencial Jardim Araruna.
Moção de Aplauso ao programa ‘OAB por Elas’, que promove orientação jurídica às vítimas de violência 
doméstica e familiar.

YASMIM NASCIMENTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de uma passarela sobre o Rio Bauru na quadra 18 da 
Avenida Nuno de Assis, onde há um ponto de ônibus no sentido bairro-centro, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de praça pública nas quadras 01 das Ruas Maria 
Romanholi Martins e Américo Finazzi, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de playground na praça localizada na quadra 12 da 
Rua Piauí, Jardim Brasil.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 05 e 06 da Rua Antônio 
Fernandes Órfão Júnior, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 02 a 04 da Rua Francisco Polido, Jardim 
Niceia.
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