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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS

1. Como faço para saber quais concursos/processos seletivos estão abertos?

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Bauru
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1, procure o
concurso/processo seletivo de seu interesse nas abas “Próximos” ou “Inscrições Abertas”.

2. Onde temos as informações relevantes do concurso/processo seletivo?

Todos os detalhes do concurso constam no edital de abertura do mesmo, publicado no Diário
Oficial de Bauru (versão impressa ou pelo site
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1).

3. É importante ler o edital do concurso/processo seletivo?

Sim. O candidato que lê atentamente o Edital de Abertura terá vantagem em relação aos outros
inscritos. Afinal, esse documento é a lei que rege o concurso/processo seletivo e dita os direitos
e os deveres tanto da Comissão Examinadora quanto dos candidatos. Pelo Edital, é possível
conhecer as formas e período de inscrição, os tipos de avaliações aplicadas, os critérios de
classificação, prazo para recursos, entre outros.

4. Além da internet, como posso receber informações e esclarecer dúvidas sobre os
concursos/processos seletivos?

O candidato poderá obter informações no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, através dos telefones (14) 3235-1207, (14) 3235-1081, (14) 3235-1067 ou
(14) 3235-1208. Entretanto, não serão fornecidas, por telefone, informações esclarecidas em
Edital, principalmente a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados.

5. Não fui classificado no concurso/processo seletivo. Ainda assim, gostaria de saber minha
pontuação. Isso é possível?

São divulgadas apenas as notas dos candidatos classificados, mas é possível conferir sua
pontuação mesmo sem ter sido aprovado. Para isso, basta acessar o Portal do Candidato pelo
site http://www.bauru.sp.gov.br/concursos, inserir seu login e senha, clicar em “meus
concursos” e escolher o concurso para consultar sua pontuação e o espelho do seu cartão de
respostas até a homologação do concurso. Após a homologação, o espelho do cartão resposta
não fica mais disponível, mas a pontuação permanece.

6. Porque todos os documentos disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru
estão no formato PDF?

Documentos em formato PDF são mais difíceis de serem alterados. Dessa forma, essa opção
resguarda a fidelidade dos documentos divulgados e garante maior segurança ao processo.

http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1
http://www.bauru.sp.gov.br/concursos
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7. Como faço para abrir os arquivos disponibilizados no site da Prefeitura de Bauru?

Para abrir os arquivos é necessário ter instalado no seu computador o programa Acrobat Reader,
obtido gratuitamente na página www.adobe.com.br e também desabilitar os pop-ups.

8. Quando serão convocados os candidatos aprovados no concurso?

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração Pública poderá escolher o momento
na qual se realizará a nomeação. Importante ressaltar que serão nomeados os candidatos
conforme necessidade da Administração, atendendo ao número de vagas previsto em edital.

9. Existe alguma apostila que possa ser utilizada para estudar para um concurso público?

A Prefeitura de Bauru não utiliza apostila específica para os concursos públicos que realiza. O
Conteúdo Programático consta no edital de abertura. A Prefeitura de Bauru não dispõe de
informações relativas ao material de estudo.

10. Quais documentos são aceitos como títulos nos concursos em que há fase de avaliação de
títulos?

Em cada concurso, os títulos exigidos são estabelecidos em edital. A interpretação desse edital,
no que diz respeito aos títulos e aos documentos exigidos para sua comprovação, é de
responsabilidade de cada candidato. No entanto, se a dúvida persistir, é recomendável que o
candidato apresente os documentos que julgar válidos. Somente a Comissão Examinadora de
avaliação de títulos poderá, mediante a análise dos documentos, dar um parecer final quanto à
validade dos mesmos.

11. Quem presta concurso de nível superior ainda cursando a faculdade pode assumir a vaga
se ainda não tiver diploma?

O diploma é exigido apenas no ato da nomeação. Se o concurso for para cargo de nível superior
e o candidato tiver concluído o curso recentemente, o certificado/declaração de conclusão
poderá substituir o diploma, enquanto o mesmo estiver sendo confeccionado e estiverem em
curso as providências administrativas para o registro do diploma perante o órgão federal
competente.

Isso também vale para os cargos de outros níveis, por exemplo, se a exigência para o cargo é
Ensino Médio Completo, o candidato pode prestar a prova sem tê-lo concluído, no entanto,
quando for nomeado terá que apresentar um documento comprovando a conclusão do nível
exigido.

12. Como devo proceder para me inscrever em um concurso público/processo seletivo?

Ao acessar o site da Prefeitura Municipal de Bauru/Concursos, é preciso, inicialmente, fazer o
cadastro com as informações pessoais, no Portal do Candidato. Após essa etapa, os candidatos
devem efetuar a inscrição no concurso escolhido preenchendo todas as informações solicitadas.
Veja mais informações no Manual do Usuário, disponível no link:

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/Sistema_de_Concu
rsos;Inscri%C3%A7%C3%A3o.pdf

http://www.adobe.com.br/
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/Sistema_de_Concursos%3BInscri%C3%A7%C3%A3o.pdf
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13. O que acontece se o candidato se inscrever, mas não efetuar o pagamento da taxa?

As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição
no prazo estabelecido em edital. Caso o pagamento não seja efetuado, a inscrição não será
efetivada, sendo cancelada automaticamente.

14. Como o candidato obtém o comprovante de inscrição?

Primeiramente, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa para que sua inscrição seja
efetivada. Feito isso, é só acessar novamente o Portal do Candidato após cinco dias, no menu
“Meus Concursos”, selecione o concurso escolhido e imprima seu comprovante. É
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

15. Esqueci minha senha para acessar o Portal do Candidato, nesse caso, como devo proceder?

No Portal do Candidato clique em “esqueci a senha”, você receberá no e-mail informado no seu
cadastro um link para cadastrar uma nova senha. Caso seu e-mail esteja digitado errado ou não
seja mais utilizado, entre em contato pelos telefones (14) 3235-1207, (14) 3235-1067, (14)
3235-1208 ou (14) 3235-1081.

16. Quando o candidato pode se inscrever como isento da taxa de inscrição?

O candidato poderá se inscrever como isento da taxa de inscrição no ato da mesma e deverá
enviar os documentos comprobatórios de acordo com o edital de abertura pelo sistema de
documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154 para efetivar sua inscrição.

O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar-
se normalmente poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no
Edital regulamentador do certame.

17. Durante o período de inscrição o candidato pode alterar seus dados pessoais?

Sim. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes ao concurso inscrito, 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. Cabe
ressaltar que o candidato deverá manter seus dados atualizados enquanto estiver participando do
certame.

18. Após a inscrição, o candidato pode alterar endereço e outros dados?

Após a inscrição, o candidato pode alterar somente o endereço pelo site a qualquer momento.
Os demais dados poderão ser alterados somente depois da aplicação da prova objetiva em data
indicada pela Comissão Examinadora do Concurso. Cabe ressaltar que o candidato deverá
manter seus dados atualizados enquanto estiver participando do certame.

19. Porque o candidato deve manter os dados atualizados?

É de suma importância que os dados pessoais do cadastro do candidato estejam atualizados e
corretos, a fim de evitar problemas com os dados no concurso.

https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154
http://www.bauru.sp.gov.br/
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20. Como obtenho o boleto para efetuar o pagamento da taxa de inscrição?

O candidato poderá imprimir o boleto bancário após finalizar a inscrição, clicando em
“Imprimir Boletos” no final da página. O boleto poderá ser impresso novamente a qualquer
momento, durante o período de inscrição.

21. Como resolver caso o candidato não consiga imprimir o boleto para pagamento?

Caso ocorram problemas com a emissão do boleto de pagamento, verifique a configuração do
seu computador e desative os pop-ups que o bloqueiam, ou dirija-se ao Poupa Tempo ou
estabelecimentos especializados para utilização de outro computador.

22. Onde posso pagar o boleto?

Em qualquer agência bancária, nas lotéricas e no caixa eletrônico até a data de seu vencimento.
Não são aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada em Edital.
Fique atento à data e horário previstos no Edital regulamentador do certame.

23. É possível fazer a inscrição para mais de um cargo em um concurso público ou processo
seletivo?

Sim, porém é de sua responsabilidade estar atendo à previsão de dias e horários de aplicação das
provas para os cargos pretendidos. Nessa situação, o candidato deve ficar atento para ter certeza
se efetuou todo o procedimento de inscrição em cada um dos cargos que deseja concorrer.

24. Qual o procedimento para o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e
concorrer à vaga de deficiente?

Além de declarar-se pessoa com deficiência no ato da inscrição, o candidato deverá enviar
Laudo Médico de acordo com o edital de abertura, SOMENTE na extensão PDF colorido e
que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, pelo sistema de documentos,
disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=162.

25. Qual o procedimento para obter atendimento à condição especial?

Para obter o atendimento diferenciado, o candidato deve solicitá-lo no ato da inscrição
durante o período determinado pelo Edital, especificando suas necessidades, podendo ser
comprovado por meio de *laudo médico. As solicitações são analisadas por uma comissão
examinadora que defere ou indefere os pedidos, baseado no princípio da razoabilidade.

*O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não
ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=162, durante o período de
inscrição.

https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=162
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=162
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26. Uma candidata pode amamentar durante a realização das provas?

Sim. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar atendimento especial, deverá *enviar conforme o edital do concurso público/processo
seletivo, os documentos comprobatórios (certidão de nascimento da criança e documento de
identidade do acompanhante) e levar um acompanhante no dia da prova, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante não realizará a prova. Lembrando sempre que é indispensável a leitura do
Edital.

* A candidata deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos,
disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período
designado pelo edital.

27. Como o candidato toma conhecimento dos locais e os horários das provas?

Os locais e os horários de realização das provas são publicados no Edital de Convocação do
referido concurso no Diário Oficial de Bauru em datas pré-estabelecidas no cronograma do
Edital de Abertura. Vale ressaltar que são de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário
determinado. Tais informações não são disponibilizadas por telefone.

28. Quais documentos o candidato deverá apresentar no dia da prova?

É preciso apresentar o documento de identidade original com foto. Cópias, ainda que
autenticadas, não serão aceitas. O candidato também deve levar caneta esferográfica de tinta
azul ou preta fabricada em material transparente.

29. Quais são os documentos de identidade aceitos pela Prefeitura Municipal de Bauru?

São considerados documentos de identidade: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou
Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de documento de identificação, Carteira
de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas
cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com
fotos atuais, de forma a permitirem com clareza a identificação do candidato.

30. Que procedimento deve tomar o candidato que não estiver com o comprovante de
inscrição?

Apenas a apresentação do documento original de identidade é obrigatória. Mas é recomendável
que o candidato tenha em mãos o comprovante de inscrição e verifique, em edital, o correto
local e horário de realização da sua prova.

31. Perdi minha carteira de identidade, posso apresentar minha certidão de nascimento?

Não. Certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo),
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados não são aceitos como documentos de identidade.

https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163
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32. Caso o candidato esqueça o documento de identidade, ainda assim poderá realizar as
provas?

Não. Neste caso, ele será automaticamente eliminado do concurso.

33. Como deve agir quem perdeu os documentos na última hora?

O candidato impossibilitado de apresentar no dia de realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ter em mãos documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial. Este registro deve ser expedido há, no máximo,
noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
dados e de assinaturas em formulário próprio.

34. Devo chegar ao local de provas com quanto tempo de antecedência?

É recomendado comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 30 minutos do horário fixado para o seu início.

35. O que o candidato pode e o que não pode levar no dia da prova?

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, celulares, relógio, óculos escuros e itens de chapelaria, como
gorros e bonés. Esses objetos devem ser deixados em casa, uma vez que não será permitido o
acesso às salas de provas com os mesmos. Lápis, lapiseiras e borrachas também são proibidos.
Verificar o Edital regulamentador do certame.

36. O que acontece se, no dia da prova, o candidato levar o celular ou outro item não
permitido?

Para evitar algum possível transtorno durante a realização da prova, a Comissão Examinadora
oferece aos candidatos uma embalagem plástica e um lacre que, por segurança, armazenará
todos os acessórios até que eles terminem a prova e deixem o local. Essa embalagem somente
poderá ser aberta após a saída do local de provas.

37. Quanto tempo depois do início da prova o candidato poderá entregar a cartão respostas?

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no
mínimo, 1 (uma) hora após o início da prova.

38. O candidato pode levar o caderno de questões para casa? É permitido anotar as respostas?

O candidato poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso de 1 (uma) hora antes do horário determinado para o término da prova. As respostas
poderão ser anotadas na folha de rosto da prova, a qual o candidato levará ao sair da sala de
prova. Não é permitida a saída da sala de prova com quaisquer outras anotações.
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39. E quem não puder realizar as provas na data estabelecida no edital, por motivo de doença,
por exemplo?

Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento implicará a
eliminação automática do candidato.

40. A Prefeitura Municipal de Bauru disponibiliza os cadernos de provas objetivas na internet
após a sua aplicação?

Sim. Em geral, no dia da publicação do Gabarito da Prova Objetiva, os interessados podem ter
acesso aos modelos de cadernos de questões objetivas no site da Prefeitura Municipal de
Bauru/Concursos.

41. Quero entrar com recurso, como devo proceder?

Para recorrer contra qualquer ato público regulado pelo edital do certame, o candidato deverá
seguir as instruções contidas no edital. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

PROCESSO ADMISSIONAL

42. Qual o horário de atendimento do Departamento de Recursos Humanos e telefone para
contato?

De segunda à sexta-feira (dias úteis), das 08h às 18h. Telefones para contato (14) 3235-1081 ou
(14) 3235- 1207. Em atenção às medidas sanitárias, os atendimentos serão realizados
preferencialmente por teleatendimento ou webmail, havendo impedimento de um desses dois,
será efetuado o atendimento presencial, previamente agendado.

43. Moro fora do município de Bauru, é impeditivo para assumir o cargo que fui nomeado?

De acordo com a Lei Municipal nº 5805/09, é dever do servidor residir no Município ou,
mediante autorização, em localidade próxima. Para isso, o candidato deverá apresentar um
comprovante de endereço atual e solicitar análise no Departamento de Recursos Humanos.
Ainda de acordo com esta lei, a autorização não dispensa o servidor do cumprimento da jornada
de trabalho a que estiver sujeito, nem de outras obrigações legais.

44. Posso assumir o cargo que fui nomeado tendo nome no SPC/Serasa?

Sim, o nome inserido nos cadastros de devedores não é motivo de impedimento.

45. Posso assumir o cargo que fui nomeado sendo sócio de empresa ou tendo empresa em meu
nome?

Não há impedimento desde que a empresa não participe de licitações realizadas pela Prefeitura
de Bauru. Para isso, o candidato terá que fazer uma declaração com os dados da empresa, seu
horário de trabalho e informando que não participará de licitações promovidas por esta
prefeitura.
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46. Sou servidor do estado, posso aproveitar o tempo de exercício do estado para fins de
licença prêmio?

Sim, de acordo com a Lei n.º 3373/91, artigo 184, que trata sobre licença prêmio: “Será contado
para efeito de licença de que trata esta seção, o tempo de serviço prestado à União, Estados,
Municípios e Autarquias em geral, desde que entre a cessação do anterior e o início do
subsequente não haja interrupção superior a 30 (trinta) dias”. Para isso, após a posse, o servidor
deverá protocolar no expediente da Secretaria que pertencer, o pedido de averbação do tempo
para fins de licença prêmio, no máxima 30 (trinta) dias contados da sua exoneração do órgão
anterior. Além disso, será preciso anexar ao protocolo uma certidão/declaração do órgão que
possuía vínculo que conste: nome, cargo(s) ocupado(s), data do último período aquisitivo de
Licença Prêmio e relatório de frequência contemplando o dia subsequente do último dia do
período adquirido até a data da sua exoneração, dessa forma, o pedido será enviado ao
Departamento de Administração de Pessoal para análise. Importante destacar que o saldo não
carrega, como forma de melhor expressar essa questão, segue um exemplo abaixo:
“João foi admitido em 01/01/2014 no DAE, em 01/01/2019 ele teve deferido seu pedido de
contagem de licença prêmio, portanto de 01/01/2014 a 01/01/2019 conquistou seu primeiro
quinquênio, no entanto dia 02/05/2020 ele exonerou de lá e tomou posse na Prefeitura de Bauru.

Como ficou a questão do saldo de 90 (noventa) dias referente ao período de 01/01/2014 a
01/01/2019?
Se o DAE não pagar (depende da lei que estiver em vigor) no ato da rescisão, ele perderá esses
90 (noventa) dias.

O que ele trará para a Prefeitura então?

Ele trará o tempo compreendido de 02/01/2019 a 02/05/2020, ou seja, 16 meses, o que dará o
benefício de não ter que esperar cinco anos de efetivo exercício na PMB, ele deverá esperar
somente três anos e oito meses para adquirir um novo quinquênio.”

47. Sou aposentado, caso seja nomeado poderei assumir o cargo?

Depende. É vedada 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. O candidato deverá apresentar uma carta de
concessão de aposentadoria e solicitar análise jurídica no Departamento de Recursos Humanos,
na época de sua nomeação.

48. Estou trabalhando atualmente. Devo pedir demissão assim que fui nomeado no Diário
Oficial?

Fica a critério do candidato, porém recomendamos que peça demissão do trabalho somente
após estar APTO na perícia médica e ter apresentado toda documentação, pois são fatores
que podem impedir o candidato de ser empossado no cargo.

49. Sou servidor e fui nomeado para outro cargo, já devo exonerar do cargo atual?

Não. A publicação da exoneração do cargo atual e posse no cargo nomeado será realizada
pelo Departamento de Recursos Humanos, após o servidor estar APTO na perícia médica e
ter entregue toda a documentação exigida para o cargo nomeado.
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50. Em caso de exoneração/posse tenho que apresentar todos os documentos novamente?

Sim, pois dependendo da data de alguns documentos serão necessárias as devidas
atualizações.

51. Estou de licença gestante/maternidade posso assumir o cargo?

Sim, isso não é impeditivo para assumir, no entanto, a candidata deverá apresentar o
atestado médico da licença e solicitar no Departamento de Recursos Humanos a suspensão
de seu prazo de posse, o qual é assegurado segundo o Art. 40 e 41 da Lei 1574/71 do
Estatuto do Servidor. O prazo poderá ser suspenso por no máximo 120 (cento e vinte) dias a
contar da data do atestado. Terminado o prazo do atestado ou dos 120 (cento e vinte) dias, o
que vier primeiro, o prazo para a posse (re)começará a correr normalmente.

52. Passei em um concurso público. Quando serei nomeado?

O prazo para nomeação e posse não constam no edital. A administração é quem escolhe o
momento de nomear os aprovados dentro do número de vagas publicado no edital
regulamentador do certame ou por necessidade da administração pública, respeitando o
prazo de validade do concurso, que pode ser de até dois anos, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período.
É importante manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, no
cadastro efetuado na área de Concursos/Portal do Candidato no site da Prefeitura Municipal
de Bauru https://www2.bauru.sp.gov.br/ ou através do link
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2f
default.aspx, inclusive após a divulgação do resultado final.
Informações sobre o andamento das nomeações podem ser obtidas com o Departamento de
Recursos Humanos nos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207 e são divulgadas no
Diário Oficial de Bauru.

53. A nomeação é informada através de quais meios de comunicação?

A nomeação é publicada no Diário Oficial de Bauru, o qual pode ser acessado no site
https://www2.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx sendo de responsabilidade do
candidato acompanhar sua convocação no diário.

54. De que forma é feita a nomeação de candidatos que concorrem à vaga de deficiente?

Conforme manifestação dada pela Secretaria de Negócios Jurídicos em 2019 a
convocação/nomeação do candidato deficiente a partir de 01/10/2019 passou a seguir da
seguinte ordem:

https://www2.bauru.sp.gov.br/
https://www2.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx
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• Concursos Novos (Editais publicados após o parecer citado - 01/10/2019)
e/ou Sem convocação de candidato deficiente: o primeiro candidato com
deficiência classificado no concurso será nomeado para ocupar a 10ª (décima)
vaga aberta, o próximo na 30ª (trigésima) e os demais serão nomeados a cada
intervalo de vinte cargos providos.
• Concursos que já tiveram convocação de candidato deficiente antes do
parecer (01/10/2019): o primeiro candidato com deficiência classificado no
concurso será nomeado para ocupar a 5ª (quinta) vaga aberta, o próximo na 21ª
(vigésima primeira) e os demais serão nomeados a cada intervalo de vinte cargos
providos.

55. Fui nomeado no Diário Oficial. E agora? Como devo proceder?
O candidato deverá ligar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura,
preferencialmente, no dia e horário marcados na sua nomeação no Diário Oficial para ter
informações acerca dos procedimentos e prazos para posse. Os telefones para contato são (14)
3235-1207, (14) 3235-1081 e (14) 3235-1211. Se preferir, também poderá enviar um e-mail para
rh@bauru.sp.gov.br e caso não obtenha retorno, será necessário entrar em contato em um dos
telefones já citados para colher orientações.
Lembrando que o prazo para o candidato tomar posse é de até 30 (trinta) dias corridos contados
a partir da nomeação no diário oficial, portanto, fica sob responsabilidade do candidato entrar
em contato com o Departamento de Recursos Humanos para esclarecer dúvidas quanto aos
procedimentos para sua posse.

56. Fui nomeado, mas no momento não posso assumir. É possível ir para o final da lista de
classificados para que eu possa ser nomeado novamente futuramente?

Não. Uma vez nomeado, o candidato tem os prazos previstos em lei para assumir o cargo, caso
contrário, perde a vaga.

57. Fui nomeado, mas não tenho interesse na vaga. Como devo proceder?

O candidato poderá agendar um horário através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-
1207 para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos e preencher o “Termo de
Desistência”. Em casos excepcionais, também poderá ser encaminhada a desistência da vaga
enviando uma mensagem para rh@bauru.sp.gov.br, no corpo do e-mail deverá conter o
seguinte texto “Eu (inserir nome completo), nomeado para o cargo de (colocar o nome do
cargo para qual foi convocado/nomeado) desisto da vaga”.

58. Como se dá Avaliação Psicológica após a nomeação do candidato?

Em função do contexto atual, a Avaliação Psicológica é composta por um questionário, uma
autobiografia e uma entrevista online, afim de também subsidiar a Perícia Médica. O candidato
receberá um e-mail com orientações para agendamento.

mailto:rh@bauru.sp.gov.br
mailto:rh@bauru.sp.gov.br
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59. O candidato tem direito a devolutiva da avaliação psicológica?

Sim. Todo o conteúdo analisado na avaliação psicológica pode ser informado ao candidato a
qualquer tempo, desde que agendado.

60. Quais exames necessários para realizar a perícia médica?

A relação dos exames depende do cargo para o qual o candidato está sendo nomeado. Após
receber as orientações por e-mail, o candidato precisará entrar em contato com o SESMET
(Seção de Medicina do Trabalho da Prefeitura) através do telefone (14) 3227-5647 para
solicitar a guia dos exames que deverão ser realizados. Além dos exames, também será
necessário fazer a Avaliação Psicológica que será agendada conforme orientações enviadas por
e-mail ao candidato quando esse for nomeado.

61. Qual a relação de documentos que devo entregar assim que for nomeado?

É necessário que apresente somente os documentos ORIGINAIS, conforme a lista abaixo:

• RG e CPF: com nome atualizado e com menos de 10 anos de emissão;

• Certidão de casamento (legível), de união estável ou declaração marital
(conforme modelo expedido pelo Departamento de Recursos Humanos);

• Foto 3x4 atual ou selfie estilo 3x4;

• Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE: pode ser
emitida no link: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral;

• Carteira de Trabalho – CTPS (com nome atualizado): TODAS AS VIAS que
tiver, mesmo que inutilizadas ou em branco. Caso tenha perdido/extraviado
alguma via ou em alguma delas não conste a data de saída, deverá apresentar
também o Extrato do CNIS, disponível no link
https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato.

• Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado):
pode ser em i t i d o no link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPubli
ca.asp;

• Comprovante de endereço atual no nome do candidato e com menos de três
meses de emissão (caso seja casado(a) poderá ser no nome do cônjuge e se for
solteiro(a) poderá ser no nome do pai ou da mãe). Se residir fora de Bauru será
necessário informar imediatamento o Departamento de Recursos Humanos
para que receba as orientações de como proceder;

• 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 existam 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

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://meu.inss.gov.br/central/
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
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da emissão e apresentação do documento ao Departamento de Recursos
Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros;

• Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente)
- apenas para homens;

• Atestado de Antecedentes Criminais (com nome atualizado): é possível emitir o
do Estado de São Paulo no site
https://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm. Caso o candidato
possua RG de outro(s) Estado(s) deverá enviar Atestado de Antecedentes
Criminais desse(s) Estado(s) também;

• Certidão de Distribuição de Ações Criminais Estadual (com nome atualizado):
o do Estado de São Paulo está disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do. Caso o candidato seja nascido(a) antes
de 1969, deverá fazer a solicitação pelo site indicado e enviar o protocolo para o e-
mail certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br, pois eles terão que fazer a consulta
nos arquivos físicos para liberar a emissão da certidão. Além disso, se o candidato
possuir RG de outro(s) Estado(s) deverá enviar a certidão desse(s) Estado(s)
também;

• Certidões de Execuções Criminais (com nome atualizado): do estado de São
Paulo são duas, SIVEC e a SAJ-PG5, ambas deverão ser enviadas e estão
disponíveis no site https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do. Caso o candidato
possua RG de outro(s) Estado(s) deverá enviar a certidão desse(s) Estado(s)
também;

• Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (com nome atualizado):
é possível emitir pelo link http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais;

• Certidão de Distribuição da Justiça Federal (com nome atualizado): do estado
de São Paulo está disponível em http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar.
Caso o candidato possua RG de outro(s) Estado(s) deverá enviar a certidão desse(s)
Estado(s) também;

• Declaração de bens ou não bens devidamente preenchida e assinada: modelo
poderá ser solicitado ao DRH por e-mail ou preenchida no ato da posse;

• Certidão de nascimento que contenha CPF ou RG e CPF dos filhos até 21 anos
e/ou se deficiente de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;

• Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;

• Diplomas/certificados: PRÉ REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL PARA A
INVESTIDURA NO CARGO NOMEADO;

• Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem
registros em seus respectivos conselhos, por exemplo, para o cargo de
Médico, registro e declaração no CRM;

• Declaração de Horário e Local de Trabalho: caso o candidato vá conciliar
outro trabalho com o da Prefeitura do qual que foi convocado, deverá apresentar

https://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
mailto:certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar
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declaração atual do local e dos horários de trabalho que faz para que possamos
analisar a possibilidade de acúmulo (nos casos em que a Lei permite para cargos
públicos) e/ou compatibilidade de horários.

62. De que forma posso apresentar esses documentos?

Para atender as exigências sanitárias estabelecidas pelo município, as quais buscam promover a
contenção da pandemia do COVID-19, o Departamento de Recursos Humanos (DRH),
receberá todos os documentos por e-mail. O candidato deverá enviar os documentos para o e-
mail rh@bauru.sp.gov.br, em formato PDF ou JPEG, todos coloridos, com boa qualidade e na
integralidade para que possibilite conferir as informações contidas nos mesmos. Isso poderá ser
feito por foto tirada pelo celular, por impressoras digitalizadoras ou aplicativos de scanner
existente em celular.

Obs.: NÃO é necessário tirar cópia de nenhum documento, porém as vias originais deverão ser
apresentadas no dia agendado para o candidato comparecer ao DRH para assinar sua posse,
para fins de conferência. Também NÃO é necessário imprimir as certidões emitidas pela
internet, tais como, antecedentes criminais, certidão de quitação eleitoral, certidão de
distribuição, entre outras, pois as mesmas serão validadas pelo DRH nos sites emissores.

63. Tenho que apresentar todos os documentos de uma vez?

Não necessariamente. O Departamento de Recursos Humanos responderá os e-mails do
candidato com a relação dos documentos que estiverem pendentes, lembrando que o envio
desses deverá acontecer dentro do prazo legal para posse, ou seja, 30 (trinta) dias corridos
contados da data de nomeação do candidato no Diário Oficial. Caso não receba retorno a
respeito dos documentos enviados, o candidato deverá entrar em contato imediatamente com
o DRH através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

64. Qual é o meu prazo para a entrega desses documentos?

Sim, a entrega dos documentos deverá ocorrer dentro o prazo para posse, ou seja, os
documentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias contados da data da publicação da
nomeação no Diário Oficial, e se possível, com antecedência para que seja agendada a
assinatura da posse no Departamento de Recursos Humanos.

65. Outra pessoa pode entregar os documentos em meu nome?

Sim, o candidato poderá nomear um procurador para entregar os documentos exigidos para
admissão, no qual o mesmo deverá apresentar declaração autenticada em cartório, sendo de
inteira responsabilidade do candidato e de seu procurador se atentar aos procedimentos e
providenciar os documentos que lhe forem orientados.

66. Fui nomeado e estou trabalhando na iniciativa privada/autônomo/profissional liberal.
Posso conciliar com o cargo que fui nomeado na Prefeitura de Bauru?

Sim, desde que haja compatibilidade nos horários de trabalho.

67. Em quais casos é possível acumular dois cargos públicos?

Nos casos permitidos pela Lei n.º 5.795/09:
• dois cargos de professor;
• um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

mailto:rh@bauru.sp.gov.br
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• dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

68. Qual a diferença entre posse e exercício?

Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público, ou seja, quando ele atende a todos os
critérios estabelecidos no edital do concurso ao qual foi convocado, como por exemplo, estar
apto na perícia e ter entregue toda a documentação exigida (dentro do prazo estipulado) e assina
os termos de sua posse.

Exercício é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo e
inicia suas atividades na Administração Pública. Vale ressaltar que, o pagamento, a contagem
para fins de licença prêmio, férias e aposentadoria se dará somente a partir da data de início do
exercício.

69. Qual o prazo para posse? É possível prorrogá-lo?

De acordo com a Lei Municipal n.º 7109/2018, art. 7º:

“Art. 7º A posse dar-se-á no 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.”

70. Ao tomar posse já sou considerado servidor público?

Não, somente será considerado servidor público após entrar em exercício, ou seja, ao iniciar
suas atividades no local de trabalho designado.

71. Qual o prazo para entrar em exercício?

De acordo com a Lei Municipal n.º 7109/2018, Art. 9º, Parágrafo 1º, o prazo para entrar em
exercício é de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da posse. Esse prazo poderá ser
prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias corridos, desde que requerido pelo interessado
durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração.

72. O que acontece se eu tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo previsto em
lei?

Segundo o Parágrafo 2º do Art. 9º da Lei Municipal n.º 7109/2018 “O servidor que não entrar
em exercício dentro do prazo previsto neste artigo será exonerado”.
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EGP – ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

ATENÇÃO

Por conta da situação que estamos vivenciando com a pandemia causada pela COVID-19, a
Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura Municipal de Bauru está ministrando seus
cursos, mini- cursos, palestras, fóruns e programas, no formato à distância (EAD)
utilizando a plataforma Moodle (http://egpm.bauru.sp.gov.br/), a qual foi criada
especialmente para essa ocasião. Porém, a inscrição nos cursos desejados ainda
será feita pelo site da EGP.

Portanto, para participar dos cursos oferecidos pela EGP nesse novo formato, é necessário
seguir os seguintes passos:

 Para inscrição nos cursos e palestras em EAD, plataforma MOODLE é obrigatório
possuir um email válido, "preferencialmente da Prefeitura”, exemplo a seguir:
(XXX@bauru.sp.gov.br) que deve ser informado no momento da inscrição;

 Caso não possua email oficial, deverá solicitar ao Expediente de sua Secretaria;

 Na impossibilidade de email oficial, entrar em contato com a EGP pelo e-mail
escoladegoverno@bauru.sp.gov.br em até 48 horas para maiores informações;

 Você receberá um email da EGP confirmando sua inscrição. Nesse email estará o
login e senha provisória para cadastro como usuário da plataforma
(http://egpm.bauru.sp.gov.br/).

73. Como faço para me inscrever em um curso da Escola de Gestão Pública?

Para participar dos cursos e palestras você deve se inscrever no site da EGP, pelo endereço:
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/.

Ao acessar o site, no canto superior direito, clique em “Portal do Aluno – Acesso” e entre com
seus dados: CPF e Matrícula.

http://egpm.bauru.sp.gov.br/)
mailto:XXX@bauru.sp.gov.br
mailto:escoladegoverno@bauru.sp.gov.br
http://egpm.bauru.sp.gov.br/)
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/
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Figura 1

Figura 2
Pronto! Agora que você está logado no site, pode se inscrever nos cursos com inscrições abertas.
No menu superior, na aba “Cursos”, selecione “Inscrições Abertas” (Figura 3).

Figura 3

Uma outra opção para você se inscrever em cursos com inscrição aberta é você clicar
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Figura 5

no botão superior direito e selecionar “Inscrição”.

Figura 4

Você agora está vendo todos os cursos que estão com inscrições abertas. Para informações sobre
o curso, clique no botão da lupa ( ). Aqui você confere informações sobre o curso, como
ementa, local, coordenação e informações sobre a validade para progressão por qualificação
profissional.

Para se inscrever no curso de sua escolha, clique no botão da direita ( ) (Figura 5).

Figura 5
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Figura 7

Figura 7

Figura 6

(Figuras 7 e 8). Clique em Imprimir Certificado para poder imprimir ou salvar o seu
certificado.
Como faço para acessar e imprimir os certificados dos cursos realizados?

Para imprimir o certificado, você deve estar logado no site, como descrito no primeiro passo da
primeira questão.
Uma vez logado, clique no menu superior direito e clique na opção “Certificados” (Figura 6).
Agora você está vendo os cursos nos quais está matriculado e os cursos concluídos. Você pode
conferir mais informações sobre os mesmos: se está matriculado, se sua autorização foi deferida
ou indeferida e se você foi aprovado.
Para imprimir os certificados dos cursos realizados, desça até encontrar os cursos anteriores. Na
seção da direita, há 4 botões: Informações do Curso ( ), Detalhes da Inscrição ( ),
Imprimir Comprovante de Inscrição ( ) e Imprimir Certificado ( ) (Figuras 7 e 8). Clique
em Imprimir Certificado para poder imprimir ou salvar o seu certificado.
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Figura 8

Antes de imprimir seu certificado, será solicitado que participe de uma rápida pesquisa de
opinião. Participe! Sua opinião é importante para fazermos uma EGP que contribua cada vez
mais para o desenvolvimento do servidor.

74. Gostaria de cursar uma graduação e tenho interesse em saber qual é considerada válida
para promoção salarial por qualificação profissional por escolaridade.

Sobre os cursos correlatos ao seu cargo e que serão válidos para promoção a comissão
responsável para verificação e validação é a CDF - Comissão de Desenvolvimento Funcional.
Recomenda-se o contato com o expediente da sua secretaria para esclarecimentos das dúvidas e
encaminhamento para à CDF.

75. Não pude comparecer/concluir a atividade. Qual procedimento seguir? (Informação
válida tanto para atividades presenciais quanto para EAD).

A ausência deverá ser justificada. O superior imediato do servidor deverá enviar para o e-mail
escoladegoverno@bauru.sp.gov.br a justificativa do não comparecimento, conforme dispõe o
Art. 13 do Decreto 12.343/2013.

76. Fui suspensa da Escola de Gestão. A partir de quando terei direito de fazer novos cursos?

A suspensão tem o prazo de 06 (seis) meses a partir da data de realização da palestra ou do
curso ao qual o servidor não compareceu e nem justificou sua ausência.

mailto:escoladegoverno@bauru.sp.gov.br
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77. Se eu desistir de um curso, posso me inscrever em outro?

Sim, basta se desmatricular com antecedência de 24 horas da realização do curso. Uma vez
desmatriculado, você pode se matricular no outro curso desejado.

78. Como faço para me cadastrar na Escola de Gestão Pública?

Para se cadastrar você deverá entrar em contato com o Setor de Tecnologia da Informação (TI),
por meio do telefone 3235-1065. É necessário aguardar 30 dias a partir da data da sua admissão,
informando CPF, número da matrícula e setor onde trabalha.

79. Há algum incentivo para a participação dos servidores nas ações da EGP?

Conforme o Decreto nº 12.343/2013, os servidores podem ser dispensados de seu horário de
trabalho anualmente em 50% das horas exigidas para efeito de sua Progressão por Qualificação
Profissional (PQP). Com isso, o superior hierárquico deverá autorizar expressamente a
participação nas atividades promovidas pela EGP. Entretanto, caso não seja possível a dispensa
do servidor por parte do superior, o indeferimento deverá ser justificado.

80. Como funcionam os cursos na modalidade de Ensino à Distância? (EAD)
Na atual situação, com a pandemia causada pela COVID-19, a Escola de Gestão Pública de
Bauru está ministrando seus cursos através da plataforma Moodle (http://egpm.bauru.sp.gov.br/).
É necessário fazer a inscrição nos cursos, mini-cursos, fóruns, palestras e programas, que deseja
participar, pelo site da EGP.
No momento da inscrição é preciso informar um e-mail válido, preferencialmente o da
prefeitura, pois é para o endereço de e-mail cadastrado que o sistema enviará uma mensagem
contendo as instruções de como acessar a plataforma Moodle (assim como os dados para login).
Para o uso da ferramenta EAD devem ser obedecidas as normas ditadas pela política de uso da
internet.

81. Tentei realizar inscrição e aparece a mensagem “seu cadastro está inativado”. O que fazer?

É necessário entrar em contato com o Setor de Tecnologia da Informação (TI) por meio do
telefone 3235- 1065 para que a situação seja corrigida, ou entrar em contato com a Escola de
Gestão Pública pelo telefone 3235-1043.

82. Para minha Progressão Salarial, quantas horas de curso preciso fazer?

A quantidade de horas necessária para Progressão Salarial é definida pelo Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) específico (da Administração, Saúde ou Educação). Em caso de
dúvida, você pode entrar em contato com a Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da
sua secretaria.

http://egpm.bauru.sp.gov.br/)
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83. Quais são as atividades desenvolvidas pela EGP nesse período pandêmico?

Semanalmente montamos uma programação de atividades que tem sido realizadas com o fim de
reconectar os servidores ao seu trabalho de forma positiva, levando conhecimento e informação
para seu dia-a-dia por meio de, além de ações motivacionais, lives temáticas, postagens nas
redes sociais com indicações de cursos, podcasts, brincadeiras para fazer com crianças, livros,
filmes, jogos, peças de teatro e museus online, dicas de saúde física e mental, informações sobre
a pandemia, artigos e notícias diversas.
Nas terças temos a live #TodaterçanaEGP organizada e realizada por membros da equipe EGP e
convidados, responsáveis por trazer uma discussão acerca de temas pertinentes ao universo do
trabalho. Às quintas temos #FiquebemcomEGP que aborda temas voltados para saúde física e
emocional. As lives são realizadas através do Facebook ou Instagram e que também ficam
disponíveis posteriormente no Youtube.
A EGP também realiza cursos, mini-cursos, palestras, fóruns e programas ministrados,
atualmente, à distância (EAD) pela plataforma Moodle.

84. Onde posso encontrar mais informações sobre essas atividades?

É através do Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube que realizamos a divulgação de
nossas atividades. Também podemos divulgar pelo site
https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/default.aspx.

Contatos da Escola de Governo:

Telefone: 3235-1043

Whatsapp Corporativo: (14) 99111-1506

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

85. Quais são as redes sociais da EGP?

 Facebook (Escola de Gestão Pública PMB)
 Instagram (EGP Bauru)
 Youtube (EGP Bauru)
 LinkedIn (EGP Bauru)
 Tik Tok (EGP Bauru)

86. Com que frequência ocorrem essas atividades?

As lives são realizadas duas vezes por semana: nas terças (#terçasnaEGP, temas relacionados ao
trabalho, como: Liderança, motivação, comunicação e outros) e quintas (#fiquebemnaEGP,
temas relacionados à saúde mental e física, bem-estar). E as postagens nas redes sociais são
feitas uma vez por dia, com assuntos diferentes para cada dia.
As ações motivacionais geralmente acontecem uma vez por mês, porém, dependendo das datas
comemorativas do mês podem ser realizadas duas ou mais ações.

87. O que são as ações motivacionais?

São ações realizadas pela EGP, com o auxílio do Departamento de Recursos Humanos (DRH),
onde em datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal, e datas relacionadas com o servidor,

https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/default.aspx
mailto:escoladegoverno@bauru.sp.gov.br
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como o Dia do Servidor Público, são feitos alguns eventos, decorações e algumas vezes sorteios
de brindes e palestras, referentes à data celebrada. Tem como objetivo motivar o servidor e
manter o espírito no trabalho, de forma que todos se sintam valorizados e integrados na
prefeitura. Assim como, propagar e ressaltar a cultura de trabalho em equipe.

88. Quem pode participar dessas ações?

Todos os servidores interessados.
Ocasionalmente, dependendo da data que será celebrada, pode ser que seja realizado palestras
ou cursos voltados para o tema, nesses casos, quem deseja participar é necessário que efetue a
inscrição pelo site da EGP. E para os sorteios, é preciso ficar atento às regras divulgadas para
participação.

JOVENS APRENDIZES

89. Quem pode ser jovem aprendiz na Prefeitura de Bauru?

Para ser jovem aprendiz na Prefeitura de Bauru é preciso ter idade entre 14 e 18 anos, estar
matriculado e frequentando a escola regular e ter vínculo com as entidades que desenvolvam o
Programa de Aprendizagem e que possuam parcerias firmadas junto à Prefeitura.

90. Quais são as entidades que possuem parceria com a Prefeitura de Bauru?
Atualmente, CIPS, LEGIÃOMIRIM e RASC.

91. Qual a jornada de trabalho de um jovem aprendiz?

Todos os jovens aprendizes serão contratados para 20 horas semanais, sendo que desenvolverão
16 horas na prefeitura (prática) e 4 horas na instituição (teórica).

92. O jovem aprendiz pode atuar em qualquer setor?

Não. É proibida a atuação de jovens aprendizes em locais insalubres.

93. O gozo de férias dos jovens aprendizes pode ocorrer em qualquer momento?

Não. Conforme previsto no art. 136, §2.° da CLT, o gozo de férias deverá sempre coincidir com
as férias escolares.

94. Quais as hipóteses do encerramento do contrato com o jovem aprendiz?

São hipóteses de rescisão de contrato de aprendiz:

• término do prazo do contrato;
• quando o aprendiz atingir 18 anos;
• ou antecipadamente, nos seguintes casos:
• desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, mediante apontamento nas

avaliações de desempenho mensal;
• falta disciplinar grave (art. 482 da CLT);
• ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo;
• a pedido do aprendiz.

95. Qual o tempo de contrato? Pode ser renovado?
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Se pertencentes à CIPS poderão firmar contrato de 20 meses e da LEGIÃO MIRIM e RASC por
24 meses. Agora, caso complete 18 anos antes dos prazos supracitados terão a rescisão de
contrato aos 18 anos.

96. Como é feito o processo de seleção do aprendiz?

As entidades fazem uma pré-seleção dos jovens a serem encaminhados para seleção junto ao
Departamento de Recursos Humanos, essa será realizada pelas psicólogas. Atualmente, as
seleções estão sendo realizadas virtualmente. Ressaltamos que os aprovados ficarão numa lista
aguardando a ocorrência de vacância de vagas.

97. Como saber se fui aprovado na entrevista?

A prefeitura de Bauru comunicará o resultado da entrevista para as entidades, e estas serão
responsáveis em repassar aos jovens.

98. Fiz a entrevista para a seleção de jovem aprendiz, porém um colega que fez depois de mim
foi chamado primeiro. Por quê?

As vagas são preenchidas de acordo com o perfil e a disponibilidade de horário dos jovens
selecionados. Por exemplo, se a vaga é para o período da manhã, só é possível preenchê-la com
jovens que estudem à tarde ou à noite, além disso, é analisado o perfil do jovem que melhor se
encaixa para a vaga existente.

99. Após ser aprovado na entrevista, qual o tempo estimado de espera para ser chamado?

O tempo varia muito, pois vai de acordo com a demanda das secretarias e respeitando o número
máximo de vagas, portanto o tempo pode variar de 01 semana a 12 meses.

100. Fui aprovado na entrevista. É certeza de que serei chamado para trabalhar?

A probabilidade é grande, mas não damos certeza absoluta, pois pode acontecer de não surgir
nenhuma vaga que atenda a seu perfil, ou até mesmo que o jovem selecionado complete 18 anos
antes do surgimento da vaga.

ESTAGIÁRIOS

101. Quais tipos de estágios podem ser realizados na Prefeitura Municipal de Bauru?

Estágio Obrigatório Não Remunerado e Estágio Não Obrigatório Remunerado.

102. Como faço para ingressar no Estágio Não Obrigatório Remunerado?

O ingresso nesse tipo de estágio só é possível mediante processo seletivo, ao qual é divulgado
no Diário Oficial de Bauru e através do site:
http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1 nas abas “Inscrições
Abertas” e “Próximos” (para maiores informações vide a FAQ relacionada a
Concursos/Processos Seletivos).

http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1
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103. Como faço para ingressar no Estágio Obrigatório Não Remunerado?

O estudante deverá entrar em contato direto com a secretaria ao qual pretende fazer o estágio.
Caso esta se interesse na contratação do estagiário, será realizado um termo de compromisso,
conforme Decreto Municipal nº 10994/2009.

104. Qual carga horária pode ser realizada?

De acordo com a Lei Municipal nº 5709/2009, a carga horária mínima é de 04 horas diárias
sendo 20 horas semanais e a máxima de 06 horas diárias sendo 30 semanais.

105. Estagiário tem direito a férias?

O estagiário não tem férias e sim recesso, e o mesmo deve ser gozado obrigatoriamente até o
último dia do contrato. O recesso pode ser gozado proporcional ao tempo de estágio, conforme
tabela abaixo:

GOZO DE RECESSO
PROPORCIONAL

MESES DIAS DE GOZO
1 2
2 5
3 7
4 10
5 12
6 15
7 17
8 20
9 22
10 25
11 27
12 30

106. Estagiário pode fazer banco de horas?

Não, pois o mesmo não pode ultrapassar a carga horária diária contratada.

107. Estagiário pode sair mais cedo em semana de prova?

Sim, conforme Lei Federal nº 11788/2008, em períodos de avaliação, a carga horária do estágio
será reduzida pelo menos à metade para garantir o bom desempenho do estudante, desde que o
mesmo comunique o local de estágio previamente sobre o calendário de avaliação.

108. A Instituição de Ensino precisa ter convênio com a prefeitura para ter estagiários?

Conforme Decreto Municipal nº 10994/2009, será sempre facultativo que as instituições de
ensino celebrem, a critério deste, convênio de concessão de estágio.
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109. Quem pode ser supervisor de estágio?

Servidores ocupantes de cargo de nível superior ou cargo comissionado ou função de confiança,
todos na área do estágio.

110. Como proceder quanto à prorrogação de estágio?

Encaminhar ao DRH documento informando o interesse na prorrogação do estágio, com pelo
menos 30 dias de antecedência do término do contrato, para que o estagiário não tenha a bolsa
suspensa.

111. Existe estágio voluntário?

Não, porém a Lei Municipal nº 4535/2000 regulamenta o trabalho voluntário.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

112. O que é Estágio Probatório?

Trata-se do período durante o qual o servidor que, ao ingressar no serviço público mediante
aprovação em concurso público e, em exercício de cargo de provimento efetivo, é submetido à
avaliação de desempenho que determinará a sua permanência no cargo efetivo ou exoneração.

113. Qual a duração do Estágio Probatório?

O Estágio Probatório tem a duração de 03 (três) anos de efetivo exercício, ou seja, 36 (trinta e
seis) meses.

114. Pode haver a suspensão do período de Estágio Probatório em decorrência a afastamento?

O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças legalmente previstas, exceto aquelas
constantes nos incisos de I a XVI do art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971.

115. Avaliação de Estágio Probatório poderá ser suspensa?

A avaliação de estágio probatório deverá ficar suspensa caso o servidor permaneça afastado de
suas atividades, nos seguintes casos:
 Por mais de 06 (seis) meses dentro do tempo regular referente à 1ª (primeira) e 2ª (segunda)

avaliação, relativa a 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses;

 Por mais de 03 (três) meses dentro do tempo regular referente à 3ª (terceira) avaliação,

relativa a 30 (trinta) meses.
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Evidenciamos que os servidores que apresentarem os afastamentos previstos nos incisos de I a
XVI do art. 61 da Lei Municipal nº 1.574/1.971, deverão ser avaliados considerando o
período trabalhado dentro do tempo regular referente a cada avaliação, ou seja, 12 (doze) meses,
24 (vinte e quatro) meses e 30 (trinta) meses.

116. O que é avaliado durante o Estágio Probatório?

Durante o Estágio Probatório será avaliada a aptidão e a capacidade do servidor para o
desempenho do cargo, observando os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de
iniciativa, produtividade, responsabilidade e afastamentos NÃO Justificados.
A avaliação de estágio probatório deverá demonstrar que o servidor possui as características
abaixo, com resultados concretos de adequação ao cargo:

 aptidão ao trabalho e integração;

 interesse e responsabilidade;

 relacionamento social e cooperação;

 capacidade de aprendizagem e organização;

 atenção e aspectos disciplinares;

 eficiência e atualização profissional;

 iniciativa e liderança;

 dedicação ao serviço e assiduidade;

 produção e qualidade;

 capacidade de decisão e equilíbrio emocional.

117. Qual o período das Avaliações de Estágio Probatório?

As avaliações do Estágio Probatório de tempo regular serão realizadas no 12º (décimo
segundo), 24º (vigésimo quarto) e 30º (trigésimo) meses, contados a partir do início do
efetivo exercício no cargo.
No entanto, as avaliações de estágio probatório poderão ser aplicadas de forma antecipada,
desde que esgotados todos os meios para o saneamento dos problemas ocorridos com o
avaliado, devidamente comprovados.
Evidenciamos que a aplicação de avaliação antecipada não desobriga o envio das avaliações de
estágio probatório de tempo regular.

118. Quem deve realizar a Avaliação de Estágio Probatório?

A 1ª Avaliação (12º-décimo segundo-mês) e a 2ª Avaliação (24º-vigésimo quarto-mês) deverão
ser preenchidas pelo chefe imediato com o endosso do titular da pasta.
A 3ª Avaliação (30º-trigésimo-mês), denominada “Avaliação Especial de Desenvolvimento”,
será elaborada por Comissão Especial de Avaliação constituída para essa finalidade, sem
prejuízo da continuidade de apuração dos fatores de avaliação de estágio probatório até o 36º
(trigésimo sexto) mês. A Comissão citada deverá ser, preferencialmente, composta por 03(três)
servidores lotados na pasta a qual o servidor pertence, da seguinte forma:
 chefe imediato;

 chefe mediato;
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 secretário municipal/chefe de gabinete.

Os casos em que não for possível o preenchimento dos requisitos dispostos serão analisados e
decididos pelo titular da pasta a qual o servidor avaliado pertence, justificando tal situação,
mediante memorando ou ofício anexado à ficha de avaliação.

119. Quem deverá realizar a avaliação de estágio probatório em caso de transferência do
servidor, mudança de chefia ou em situação de servidor que atue em mais de um local de
trabalho?

 No caso de transferência ou mudança de chefia imediata: quando o avaliado estiver há
menos de 06 (seis) meses subordinado ao avaliador, o servidor deverá ser avaliado pelo
superior imediato com o qual exerceu suas atividades profissionais durante maior período
dentro do tempo regular de cada avaliação.

 No caso de servidor que atue em mais de um local de trabalho: a chefia imediata com a
qual exerceu suas atividades profissionais durante maior período - dentro do tempo regular
de cada avaliação - será responsável pelo preenchimento do formulário de estágio
probatório.

Ressaltamos que as avaliações não poderão ser preenchidas por chefia substituta, salvo em caso
de substituto de Secretário Municipal ou do Chefe de Gabinete, sendo que nesta situação
deverá constar, além do carimbo do responsável pela pasta/Chefe de Gabinete, o carimbo com
a identificação de seu substituto.

120. O servidor pode solicitar cópia de sua Avaliação de Estágio Probatório?

Sim, mediante requerimento devidamente protocolado (sistema de E-Processo) junto à Divisão
de Administração e Expediente de sua Secretaria/Gabinete, encaminhando à área de
avaliação funcional da Secretaria Municipal da Administração, especificando a cópia
desejada, se trata da 1ª, 2ª ou 3ª Ficha de Avaliação.

121. Como se dá a mensuração dos pontos da Avaliação de Estágio Probatório?

Os fatores de desempenho elencados na avaliação de estágio probatório obedecerão a um padrão
de pontuação com valores numéricos inteiros (graus) de 1 (um) a 4 (quatro), de acordo com o
desempenho/comportamento verificado pelo avaliador em relação ao avaliado, a saber:

 Grau 4 (ótimo): o servidor excedeu ao desempenho esperado para o cargo;

 Grau 3 (bom): o servidor atingiu o desempenho esperado para o cargo;

 Grau 2 (regular): o servidor atingiu parcialmente o desempenho esperado para o cargo,

sendo-lhe necessária a aplicação de medidas para o seu aprimoramento;

 Grau 1 (fraco): o servidor não atingiu o desempenho esperado para o cargo, sendo-lhe

necessária a aplicação de medidas para o seu aprimoramento.

122. Qual o resultado da Avaliação de Estágio Probatório?
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Totalizará um mínimo de 10 (dez) e um máximo de 40 (quarenta) pontos, expressos em
conceitos assim graduados:

 Ótimo: de 36 (trinta e seis) a 40 (quarenta) pontos;

 Bom: de 30 (trinta) a 35 (trinta e cinco) pontos;

 Regular: de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) pontos;

 Insuficiente: de 10 (dez) a 15 (quinze) pontos.

O resultado da avaliação de estágio probatório deverá indicar o conceito mínimo “bom” que
corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do total de 40 (quarenta) pontos, em cada ficha de
avaliação.

123. O que ocorre caso o servidor apresente conceito insatisfatório em sua(s) Avaliação(ões) de
Estágio Probatório?

Tanto o servidor quanto a(s) chefia(s) envolvida(s) deverá(ão) passar por atendimento
psicossocial (ou por uma dessas áreas) na área de avaliação funcional da Secretaria Municipal
da Administração, para as devidas orientações, sendo obrigatório o comparecimento dos
envolvidos.

124. Quais situações em que o servidor poderá vir a ser exonerado de ofício por não aprovação
no Estágio Probatório?

Nos casos em que o servidor:

 Obtiver conceito insatisfatório em 02 (duas) ou mais avaliações de estágio probatório, tanto

em avaliação em tempo regular, quanto antecipadas;

 Atingir conceito insatisfatório somente na 3º ficha – “Avaliação Especial de

Desenvolvimento”;

 Apresentar mais de 09 (nove) dias de faltas injustificadas durante o estágio probatório.

Ressaltamos que, em tais situações o servidor será encaminhado à Corregedoria Geral
Administrativa para abertura de competente Processo Administrativo, sendo assegurada a sua
ampla e irrestrita defesa, podendo ser exonerado de ofício por não atender as exigências
necessárias para sua permanência no serviço público.

125. Qual procedimento pode ser adotado caso o servidor não concorde com sua Avaliação de
Estágio Probatório?

O servidor que não concordar com o conceito obtido na avaliação de estágio probatório, poderá,
justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir de sua ciência, para tanto:

 O pedido de reconsideração deverá ser protocolado junto à área de administração e

expediente da pasta na qual o servidor está lotado, que irá envia-lo à área de avaliação

funcional da Secretaria Municipal da Administração.
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 A área de avaliação funcional da Secretaria Municipal da Administração deverá anexar ao

documento uma cópia da ficha de avaliação em questão e encaminhá-lo para análise e

parecer da chefia e do Secretário Municipal ou Chefe de Gabinete.

 A chefia deverá se manifestar conclusivamente sobre o pedido de reconsideração, no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, e devolver o documento à área de avaliação funcional da

Secretaria Municipal da Administração, que providenciará a ciência do interessado.

126. Qual o prazo para a devolução das Fichas de Estágio Probatório?

O prazo máximo é de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento pela área de administração
e expediente da pasta a qual o servidor avaliado pertence, para o regresso das fichas à
Secretaria Municipal da Administração, devidamente datadas, carimbadas e conferidas.
No caso de envio de segunda ou demais vias de ficha de avaliação de estágio probatório fica
estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias da data de seu recebimento, para o retorno da
avaliação.

127. Quem é responsável pelos trâmites das Fichas de Avaliação de Estágio Probatório?

Compete à área de administração e expediente das Secretarias Municipais e ao Gabinete do
Prefeito o controle interno do trâmite das avaliações de estágio probatório (receber e distribuir
as avaliações de estágio probatório aos respectivos locais de trabalho), bem como devolver os
formulários de avaliação de estágio probatório à área de avaliação funcional da Secretaria da
Administração no prazo estabelecido.

128. O servidor em Estágio Probatório pode ser designado/nomeado para ocupar função de
confiança ou cargo em comissão?

O servidor em estágio probatório somente poderá responder ou ser nomeado/designado em
qualquer cargo em comissão ou função de confiança, desde seja correlato ao seu cargo efetivo.
Para tanto, deverá ser cumprido o estabelecido no art. 14, da Lei nº 7.245/2019.

129. Pode haver cessão de servidor em Estágio Probatório?

Não. É vedada a qualquer título, inclusive mediante convênios, a cessão de servidor em estágio
probatório. Somente em caráter de exceção ele poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para
exercer cargo em comissão, ficando suspenso o cômputo do respectivo período, cumprindo o
disposto no § 2º, do art. 13 da Lei nº 7.245/2019.

130. Caso o servidor tome posse em novo cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Bauru,
haverá necessidade em ser submetido a novo período de Estágio Probatório?

Sim. Os servidores estáveis que prestarem concurso público para outro cargo estarão sujeitos a
novo período de Estágio Probatório no respectivo cargo efetivo, não podendo aproveitar o
tempo do cargo anteriormente ocupado para efeito de novo período de estágio probatório.

131. Como se dá a homologação do Estágio Probatório?
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Após a devida aprovação, o estágio probatório do servidor será submetido à homologação pela
autoridade competente, por meio de publicação no Diário Oficial do Município. O servidor
conquistará 01(um) nível na escala salarial, nos termos do art. 28 da Lei Municipal nº
6.423/2013.
O servidor deverá consultar as Homologações de Estágio Probatório que são publicadas no
Diário Oficial, na Seção da Secretaria da Administração da seguinte forma:

Avaliação de Desempenho- Lei nº 5.975/2010 - Lei nº 6.423/2013 e Decreto nº 11.627/2011

132. Quando o servidor terá direito a Avaliação de Desempenho?

A partir da aprovação no estágio probatório no cargo efetivo.

133. Servidor em desvio de função poderá ser avaliado?

O servidor que não estiver desempenhando as atividades inerentes ao seu cargo efetivo (desvio
de função), exceto para ocupar funções de confiança ou cargo em comissão, não poderá ser
avaliado em nenhuma hipótese, ficando, assim, excluído do Programa de Avaliação de
Desempenho e Desenvolvimento.

134. Qual é o período da Avaliação de Desempenho?

A avaliação de desempenho é anual, o ciclo da avaliação de desempenho consiste no período
compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior ao ano em exercício (Ex:
Avaliação de Desempenho de 2020 referente ao ciclo de 01/01/2019 a 31/12/2019).

135. Servidor cedido será avaliado?

Ao servidor cedido a outros órgãos será repetida a pontuação obtida na Avaliação de
Desempenho e Desenvolvimento anterior, e caso não a tenha, será atribuído conceito “B –
BOM”.
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136. Servidor com afastamentos no ciclo da Avaliação poderá ser avaliado?

Os servidores que apresentarem os afastamentos não previstos no artigo 61 da Lei Municipal nº
1.574, de 07de maio de 1.971, serão avaliados da seguinte forma:

I - Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no cargo,
função ou equipe de trabalho, no ciclo de avaliação de desempenho e desenvolvimento, será
avaliado com base nesses meses;
II - Na hipótese de o servidor não ter completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício
no cargo, função ou equipe de trabalho no ciclo de avaliação de desempenho, não será avaliado
no ciclo de avaliação correspondente, não sendo atribuída qualquer pontuação neste ciclo.

137. No caso de servidor transferido quem deverá realizar o preenchimento da avaliação?

A avaliação deverá considerar o cargo ou função, a gestão de equipe e o local de trabalho no
qual o servidor tenha permanecido por pelo menos 06 (seis) meses, durante o ciclo da
avaliação de desempenho, na hipótese de o servidor no momento da avaliação não contar com o
tempo previsto (seis meses), será ele avaliado com base na situação na qual permaneceu por
mais tempo durante o ciclo de avaliação.

138. Quais são os formulários existentes da Avaliação de Desempenho?

A Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento é composta pelos seguintes formulários:
Nível Funcional - Avaliação de Desempenho Individual (ADI) e Auto-Avaliação de
Desempenho (AAD).
Nível Gerencial - Avaliação de Desempenho Individual Gerencial (ADIG), Auto-Avaliação de
Desempenho (AAD) e Avaliação de Desempenho do Gestor pela Equipe (ADGE).

139. Quem deverá realizar o preenchimento dos formulários de Avaliação de Desempenho?

Avaliação de Desempenho Individual (ADI) ou Avaliação de Desempenho Individual Gerencial
(ADIG), pela chefia imediata.
Auto-Avaliação de Desempenho (AAD), pelo próprio servidor.
Avaliação de Desempenho do Gestor pela Equipe (ADGE), pelos integrantes da equipe de
trabalho a ele subordinado.

140. Quem deverá realizar o preenchimento da Avaliação de Desempenho do Gestor pela
Equipe (ADGE), se acaso o servidor não possuir subordinados?

A Avaliação não deverá ser preenchida, apenas justificar no próprio formulário que o servidor
não possui subordinados.

141. O servidor deverá assinar o formulário de Resultado do Trabalho (RT)?

Sim, deverá constar assinatura do servidor no verso do formulário, para que cada servidor da
Divisão tome ciência das metas previstas.

142. O servidor deverá assinar a ACME (Avaliação de Cumprimento de Metas das Equipes)?

Não, no verso da avaliação deverá conter o nome e matrícula de todos os servidores da Pasta,
separados por Divisão.

143. Qual o formulário que deverá retornar ao Departamento de Avaliação Funcional RT ou
ACME?
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A ACME deverá retornar ao DAF no mês de janeiro do ano seguinte ao do fechamento do ciclo
de avaliação, quanto ao formulário RT este deverá permanecer na própria Secretaria.

Descrição de Cargo

144. Como posso ter acesso às descrições de cargos?

As descrições dos Cargos Efetivos da Administração Geral (pertencentes ao PCCS - Lei nº
5975/2010) estão disponíveis no site da Prefeitura/Secretaria da Administração:
https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/cargos.aspx.
As descrições dos Cargos em Comissão podem ser solicitadas pelo email:
camilacoelho@bauru.sp.gov.br.
Referente às descrições dos Cargos específicos das Secretarias de Educação e Saúde devem ser
solicitadas junto às respectivas Secretarias.

Desvio de Função

145. O servidor poderá realizar atividades de outro cargo efetivo, que não seja atribuições do
cargo para o qual prestou concurso público?

O servidor deverá exercer obrigatoriamente as funções/especializações para as quais foi
contratado, ficando terminantemente proibido o desvio de função, conforme Artigo 5º,
Parágrafo Único da Lei Municipal nº 5975/2010 e Decreto nº 14.116/2019.

146. É permitido o acúmulo de função?

Fica expressamente proibido o acúmulo de função, o qual ocorre quando o servidor ocupante de
cargo efetivo executa, além das atribuições previstas para o seu cargo, demais atribuições
pertinentes a outro cargo efetivo com habitualidade.

147. A colaboração caracteriza desvio de função?

Não configura desvio de função a colaboração, a qual ocorre quando o servidor auxilia os
demais servidores em atribuições relativas a cargo efetivo diverso sem habitualidade.
Telefone da Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

E-mail:
marcelapalaro@bauru.sp.gov.br
adrianamoura@bauru.sp.gov.br
angelicacardoso@bauru.sp.gov.br
elisangelaborges@bauru.sp.gov.br
priscilasato@bauru.sp.gov.br

Departamento de Avaliação Funcional – priscillaferasoli@bauru.sp.gov.br

https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/cargos.aspx
mailto:camilacoelho@bauru.sp.gov.br
mailto:marcelapalaro@bauru.sp.gov.br
mailto:adrianamoura@bauru.sp.gov.br
mailto:angelicacardoso@bauru.sp.gov.br
mailto:elisangelaborges@bauru.sp.gov.br
mailto:compras@bauru.sp.gov.br
mailto:priscillaferasoli@bauru.sp.gov.br
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DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

BENEFÍCIOS

Vale Transporte

148. Quem tem direito ao Vale Transporte?

São beneficiários do Vale-Transporte os servidores municipais celetistas, estatutários e de
cargos de livre nomeação/exoneração, cujos vencimentos sejam iguais ou inferiores ao valor de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), de acordo com o Decreto nº 11.637/2011, Decreto nº
12.449/2014 e Lei Municipal nº 4214/1997.

149. O que soma como vencimentos?

Compõe o valor do teto estabelecido no art. 2º além do salário base, as verbas recebidas a título
de adicionais de insalubridade, periculosidade, de jornada, diferença de aulas, vantagens
pessoais, incorporações, complementação de salário, atividade de trabalho pedagógico (ATP),
gratificação de tratador, gratificações de funções de confiança e de cargos em comissão.

150. Poderei usar o Vale transporte para outra finalidade?

Não. O vale transporte só pode ser usado para locomoção residência / local de trabalho.
Constitui benefício que a Prefeitura Municipal antecipa aos servidores para a utilização de
transporte coletivo exclusivamente no percurso residência/local de trabalho e vice-versa, se
necessário, excluídas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou
alimentação, durante a jornada de trabalho e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou
especiais.

151. Posso solicitar o valor do vale transporte em dinheiro para colocar de combustível?

Fica vedada à Administração substituir o Vale-Transporte por dinheiro ou qualquer outra forma
de pagamento.

152. Possuo dois cargos na Prefeitura em locais e horários diferentes, posso solicitar o vale para
os dois cargos?

Sim. Em caso de acumulação lícita de cargos e empregos públicos, e que ambos enquadrem no
valor estipulado para o teto, faculta ao servidor pelo recebimento do benefício no deslocamento
trabalho/trabalho em substituição ao trabalho-residência.

153. Será descontado algo do meu salário referente ao benefício vale transporte?

Não há nenhum desconto. O benefício é custeado em sua integralidade pela Prefeitura.

154. Como faço para solicitar o vale transporte?

Deverá protocolar o requerimento próprio junto a Divisão de Expediente da Secretaria de
origem do servidor.

155. O cartão de vale transporte será encaminhado para o meu local de trabalho?
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Não. O servidor deve retirar seu cartão de vale transporte na Seção de Benefícios, localizado à
Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 2º andar, das 08h às 12h e das 13h às 17h. É necessária a
apresentação de documento original com foto.

VALE ALIMENTAÇÃO

156. Quem tem direito ao Vale Alimentação?

Conforme previsto nas Leis Municipais nºs 5323/2005 e 6777/2016, o vale compra será devido a
todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bauru, estagiários, legionários e
comissionados, excetuando os agentes políticos definidos no artigo 39, § 4º da Constituição
Federal.

157. Se eu tiver dois contratos de trabalho com a Prefeitura receberei dois vale alimentação?

Não. De acordo com a Lei nº 5323/2005, é proibida a concessão a qualquer servidor, e a
qualquer título, de mais de um vale alimentação mensal.

158. Estagiários e Jovens Aprendizes recebem vale alimentação integral?

O valor do vale compra será de 2/3 (dois terços) do valor integral, quando concedido a
estagiários e jovens que prestam serviços à Prefeitura Municipal e demais órgãos estabelecidos
nesta lei.

159. Em alguma hipótese o vale alimentação pode ser suspenso?

Sim. Em caso de suspensão de pagamento, o benefício ficará suspenso até a regularização da
situação.

160. O que eu faço se tive suspensão de pagamento para voltar a receber o Vale Alimentação?

O servidor deve protocolar requerimento na Divisão de Expediente de sua Secretaria,
informando que teve suspensão de pagamento e não recebeu o Vale Alimentação e que sua
situação já foi regularizada.

PLANO DE SAÚDE

161. Quem tem direito ao plano de saúde municipal?

Para ter direito ao referido benefício, o servidor titular de cargo efetivo, aposentado e
pensionista deverá manifestar sua vontade no sentido de poder usufruir deste benefício, uma vez
que o mesmo é facultativo, bem como se submeter às condições estabelecidas pelas empresas
contratadas.

162. Quais dependentes posso cadastrar no meu plano de saúde?

Cônjuge, companheiro (a) e devidamente reconhecido pelo órgão previdenciário do Município,
filhos solteiros até 21 anos de idade, ou inválido, de qualquer idade, desde que devidamente
reconhecido como tal pelo órgão previdenciário do Município, enteados, tutelados, Curatelados
e Termo de Guarda.

163. Quais dependentes posso cadastrar no plano de saúde como agregados?
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Podem ser inclusos como agregados os filhos solteiros maiores de 21 anos, pai, mãe, sogro e
sogra.

164. Como faço para solicitar o plano de saúde?

Servidores Ativos devem protocolar o requerimento na Divisão de Expediente de sua Secretaria,
anexando cópia do RG, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento e Cartão do SUS.
Servidores aposentados e pensionistas devem protocolar o pedido junto a Funprev.

165. Onde devo solicitar pedido de cancelamento e/ou inclusão?

Tanto o requerimento de cancelamento quanto o de inclusão no plano de saúde, deve ser
protocolado na Divisão de Administração e Expediente da Secretaria de Origem do Servidor.

166. Quanto será descontado do meu salário devido ao plano de saúde?

Serão descontados 4% sobre todos os proventos, independente da quantidade de dependentes.

167. Terei carência?

Os servidores recém-contratados que solicitarem o plano de saúde nos primeiros 30 dias da
admissão, serão inclusos sem carência para utilização. Os servidores que não se enquadrarem
nessa condição terão que atender às carências estabelecidas pela empresa contratada.

CONVÊNIOS

168. Como funcionam os convênios consignados em folha de pagamento?

Considerando a Lei nº 6343/2013, o servidor tem disponibilizado, por meio de desconto em
folha de pagamento, do serviço de convênio que pode incluir: empréstimos bancários, produtos
em diversos setores (farmácias, óticas, papelarias, etc.), bem como Plano de Saúde, Sindicato,
Clube dos Servidores Públicos, entre outros, desde que tais descontos não ultrapassem 30% da
renda fixa.
Vale lembrar que do salário bruto será descontado primeiramente 11% de desconto
previdenciário, ou seja, FUNPREV (estatutário) ou INSS (celetista). Nos casos em que for
determinada legalmente Pensão Alimentícia e Imposto de Renda, serão reduzidos tais descontos
obrigatórios e será aplicado os 30% sobre o valor remanescente para verificação do limite de
descontos opcionais.

RESTRIÇÃO FUNCIONAL/READAPTAÇÃO: Lei nº 7267/2019

169. O que é o Sistema de Restrição Funcional?

O Sistema de Restrição Funcional consiste na redução parcial e temporária da capacidade
laboral do servidor para o exercício do cargo ou função.

170. Servidores em Período de Estágio Probatório podem usufruir do Sistema de Restrição

Funcional?

Os servidores em Período de Estágio Probatório somente podem ser beneficiados com a
Restrição Funcional quando lesados por acidente de trabalho ou doença profissional.



36

Prefeitura Municipal de Bauru
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Administração

171. Quais servidores podem requerer a Restrição Funcional?

Os servidores estatuários, efetivos estáveis, que apresentem limitações para o exercício de seu
cargo ou função, em decorrência de problemas de saúde.

172. Se eu estiver com restrição de atividades posso ser transferido para outra Secretaria?

O servidor com restrição funcional permanecerá na mesma Secretaria, porém, caso não haja
atribuições compatíveis, indicadas pelo Médico do Trabalho do Município, a Equipe
Multidisciplinar procederá à avaliação de mudança de lotação do servidor.

173. De quanto em quanto tempo devo ser reavaliada acerca da Restrição Funcional?

O servidor restrito deve ser reavaliado a cada 12 (doze) meses.

174. Como faço para solicitar a avaliação de Restrição Funcional?

Deverá procurar a Divisão de Expediente de sua Secretaria, protocolar o requerimento próprio,
anexando o laudo do médico assistente com as restrições a serem avaliadas pelo médico do
trabalho. O requerimento será encaminhado ao DAF/SESMT para agendamento da perícia
médica.

175. No dia da perícia médica para avaliação de Restrição Funcional devo apresentar exames?

Sim. A avaliação do médico do trabalho será embasada nos laudos dos exames médicos
apresentados pelo servidor, juntamente com o laudo do médico assistente.

176. O servidor com Restrição Funcional, que cumpra jornada especial de trabalho, pode
realizar horas extras?
Não. Fica vedada a ampliação desta jornada.

177. O que é o Sistema de Readaptação Funcional?

O Sistema de Readaptação Funcional consiste na adequação de atividades laborais, que estejam
de acordo com seu cargo e função, visando o aproveitamento de sua capacidade laboral residual.

178. Quem poderá ser Readaptado?

Será readaptado o servidor que apresentar modificações em seu estado de saúde física e/ou
mental, que inviabilizem a realização de atividades consideradas essenciais do cargo efetivo, de
forma definitiva, desde que comprovadas por laudo do médico assistente e avaliado pelo
Médico do Trabalho da área de Medicina do Trabalho do município.

179. O Servidor readaptado terá algum prejuízo salarial?

A readaptação não acarretará diminuição nem aumento salarial.



37

Prefeitura Municipal de Bauru
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Administração

LICENÇA TRATAMENTO SAÚDE (LTS), LICENÇA TRATAMENTO FAMILIAR (LTF) E

LICENÇA GESTANTE - Lei nº 5229/2004, Decreto nº 12.078/2013, Decreto nº 9672/2004, Lei nº

5724/2009 e Lei nº 7115/2018

180. Tenho direito a licença médica?

Sim. O servidor terá direito a concessão de licença médica, mediante apresentação de Atestado
Médico. Em casos de afastamentos superiores a 05 (cinco) dias, deverá ser encaminhado à
SESMT para avaliação do médico do trabalho.

181. Qual o prazo para apresentação do atestado médico à chefia imediata?

O afastamento (atestado médico) deverá ser comunicado (apresentado) à chefia imediata nas
primeiras 72 horas da data do 1º dia de afastamento, conforme definido pelo Decreto
12.078/2013.

182. Se o meu atestado for superior a 15 (quinze) dias, serei encaminhado para a Funprev?

Não. Desde 01/01/2020, conforme Lei Municipal nº 7115/2018, o período concedido a título de
Auxílio Doença passou a ser pago pelo órgão empregador, sendo o servidor avaliado pela Seção
de Segurança e Medicina do Trabalho para este fim.

183. Como funciona a Licença Tratamento de Pessoa da Família?

Conforme os artigos 151, 155 e 172 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o servidor
terá direito a concessão da licença, mediante apresentação de atestado médico e posterior
avaliação pericial do dependente com problemas de saúde e que necessita de acompanhamento
do familiar.

a) Vinculo familiar, quem é considerado como parente:

Artigo 172 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença do:
- cônjuge ;
- filhos ;
- pais ou parentes até o segundo grau, desde que estes últimos, comprovadamente, sejam seus
dependentes (redação dada pelo artigo 1º da Lei 2117/78).

b) Documentos a serem Apresentados:

- Atestado do Médico: declarando a necessidade do afastamento, instruído com o nome do
servidor, da pessoa enferma, grau de parentesco e CID da doença bem como, dados do
tratamento.
- No caso de familiar de 2º grau: Para caracterizar a dependência, os mesmos devem estar
cadastrados como dependentes beneficiários junto à FUNPREV.

184. Como funciona a Licença Gestante/Maternidade?

Para a funcionária gestante será concedida, mediante avaliação médica, licença de 120 dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
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Comissionados/celetistas o salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social,
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto
e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que
concerne à proteção à maternidade.

Procedimento para requerer Licença Gestante/Maternidade: Conforme Lei n° 5229/2004, a
licença poderá ter início a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, devendo ser
agendada perícia médica na SESMT.
Obs: Em caso de servidora celetista (comissionada) não há a necessidade de passar por perícia
pelo INSS, pois o Departamento de Pessoal realiza a comunicação de concessão do benefício.
Documentos para a Perícia Médica: processamento de licença em 2 vias, atestado médico
original e cópia solicitando a licença gestante por 120 dias e cópia do último exame
(ultrassonografia).

185. Como funciona a prorrogação da licença Gestante/Maternidade?

De acordo com a Lei 5724/2009 a prorrogação de 60 dias deverá ser requerida pela servidora
juntando-se ASO da SESMT e cópia da Certidão de Nascimento da criança. O requerimento
deverá ser efetivado até o final do segundo mês subsequente ao parto, sendo concedida em
continuidade a licença preliminarmente concedida de 120 dias.

186. Como funciona a Licença Maternidade no caso de Aborto ou Natimorto?

Em caso de natimorto, mediante a apresentação de atestado por médico oficial, a servidora terá
direito a 30 dias de repouso remunerado, e decorridos 30 dias do evento, a servidora será
submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.
Em caso de aborto mediante a apresentação de atestado por médico oficial, a servidora terá
direito a 30 dias de repouso remunerado.
Atenção: A Secretaria de lotação da servidora deverá enviar ofício comunicando a concessão da
Licença, juntando cópia da ASO fornecida pela SESMT ao Departamento de Administração de
Pessoal para informações.
A licença será apontada como Licença Gestante e não afetara a contagem para tempo de licença
prêmio, biênio e sexta parte.

AJUDA DE CUSTO FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - Lei nº 5227/2004, Decreto nº

10.683/2008 e Decreto nº 9.928/2004

187. Quem pode solicitar esse benefício?

De acordo com a Lei 5227/2004 e Decreto 9928/2004, os servidores públicos municipais
estatutários e/ou celetistas, ativos ou inativos (aposentados), pensionistas e representantes legais,
cujos filhos sejam portadores de deficiência física ou mental incapacitante permanente e
definitiva.

188. Em qual local poderá ser protocolado o requerimento para a concessão de ajuda de custo
à servidores com filhos portadores de deficiência?

a) Na Seção de Serviço Social, da Secretaria Municipal da Administração, para preenchimento
do requerimento e da declaração – Rua Marcondes Salgado nº 2-45 – Centro - Telefone:3227-
5650.
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b) No expediente da Secretaria Municipal em que o (a) servidor (a) estiver lotado (a) e
encaminhar à Secretaria da Administração - Departamento de Avaliação Funcional/ Divisão
de Apoio ao Servidor.

189. Quais documentos devem apresentar para solicitar esse benefício?

1 - Para servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais - Estatutários:

a) Atestado Médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID
(Código Internacional da Doença);
b) Declaração do órgão previdenciário municipal – Funprev, constando que o filho está
cadastrado como dependente (Decreto nº 10683/2008);
c) Declaração do INSS: Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta (original), que informa
se consta ou não recebimento de benefício, em nome do portador de deficiência;
d) Cópia do RG e CPF do portador de deficiência, se possuir, ou certidão de nascimento;
e) Cópia do RG e CPF do servidor, pensionista ou representante legal;
f) Cópia do comprovante de residência atualizado do servidor, pensionista ou representante legal;
g) Em caso do portador de deficiência estiver trabalhando: apresentar declaração da instituição
intermediadora, se houver (Sorri, Apae e etc.), ou da empresa empregadora.

2 - Para servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais – CELETISTAS:

a) Deverão apresentar todos os documentos acima especificados, exceto a Declaração da
Funprev;

b) Para obter a Declaração do INSS: Declaração de Benefício - Consta/Nada Consta:
Deverá ser solicitado em nome do portador de deficiência, podendo ser utilizados os
seguintes meios:
- Pela Internet, acessar o site meu.inss.gov.br e depois acessar a Declaração de
Beneficiário do INSS para imprimir.
- Pelo aplicativo do INSS via celular e seguir as mesmas orientações acima.
- Pelo telefone 135 (agendar o serviço de emissão da Declaração de Benefício
Consta/Nada Consta). Em caso de agendamento presencial solicitado pelo INSS, a
agência de Bauru localiza- se na Rua Azarias Leite, nº 1-75, Centro.

c) Para obter a Declaração da Funprev: Deverá entrar em contato com o setor de benefícios,
para orientações - Tel. 3009-5500.

190. Tendo efetuado o requerimento, qual o próximo passo?

Será encaminhado à Seção de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT e deverá ser agendado
avaliação do (a) filho(a) portador(a) de deficiência que será realizada pelo médico do trabalho.

191. Quem comunica o (a) servidor (a) a respeito do parecer final, ou seja, se o requerimento
para a concessão da ajuda de custo foi deferido ou indeferido?

A Seção de Serviço Social entrará em contato para que o (a) servidor (a) manifeste ciência do
parecer final e receba as orientações pertinentes.

192. Qual o valor da ajuda de custo a ser pago pela Prefeitura Municipal de Bauru?
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Será pago mensalmente o valor correspondente de 73 % do C1 dos Auxiliares.

193. Em caso de casal de servidores que possuem filho (a) portadora de deficiência,
quem terádireito ao recebimento da ajuda de custo?

O pagamento da ajuda de custo poderá ser efetuada somente para um dos servidores.

194. Se eu estiver recebendo a ajuda de custo enquanto servidor (a) ativo (a) e depois me
aposentar, continuarei recebendo esse benefício?

Ao se aposentar haverá automaticamente a supressão da matrícula e o cancelamento da ajuda de
custo, uma vez que o cadastro ativo foi baixado.

195. Para continuar recebendo a ajuda de custo, terei que entrar com novo requerimento para
a concessão na condição de servidora inativa/aposentada?

Sim. Será necessário apresentar as documentos previstos na legislação, conforme acimaexposto,
bem como a declaração de aposentada da Funprev (estatutária) ou do INSS (celetista).

196. Se eu estiver recebendo a ajuda de custo e depois ocorrer a mudança de cargo, alterando
a matrícula, continuarei recebendo-a?

Se houver alteração da matrícula/cargo, o pagamento da ajuda de custo será cancelado devido a
supressão da matricula anterior. Para reativar o pagamento, será necessário efetuar novo
requerimento para a concessão, com a nova matrícula e cargo, apresentando todos os
documentos necessários, de acordo com a legislação municipal.

197. Sendo beneficiário (a) da ajuda de custo, quais são as minhas obrigações?

Realizar anualmente o recadastramento na Seção de Serviço Social, da Secretaria da
Administração, que ocorre no período de janeiro a março, para atualização cadastral, devendo
ser apresentando todos os documentos previstos pelo Decreto 9928/2004.

198. Como ficarei sabendo sobre o recadastramento anual?

A Seção de Serviço Social enviará correspondência a todos os beneficiários informando a
respeito do período do recadastramento e os documentos necessários. Também será publicada
a relação de beneficiários, com todas as informações necessárias, no Diário Oficial do
Município.

199. Se não efetuar o recadastramento anual o que poderá ocorrer?

Ocorrerá a suspensão do pagamento do benefício até a sua regularização.

200. Se houver a alteração do endereço e/ou telefone a quem devo comunicar?

Deverá procurar a Seção de Serviço Social para realizar a alteração no cadastro.
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – Decreto nº 11.396/2010 e Lei

Municipal nº 6.663/2015

201. Quem tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade?

Tem direito ao adicional de insalubridade os servidores expostos a agentes insalubres no seu
labor, acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15, ou de forma qualitativa.

202. Quem tem direito ao adicional de periculosidade:

Tem direito ao adicional de periculosidade os servidores que exercem atividades que se
enquadram nos anexos da NR 16.

203. Como será pago o adicional de insalubridade?

O Adicional de Insalubridade será pago em percentuais, dependendo do agente insalubre, de
10%, 20% e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) em cima do valor de R$ 998,00, nos termos
da Lei Municipal nº 7200/2019, sendo paga a partir da data de protocolo do requerimento, após
análise dos setor competente.

204. Como será pago o adicional de periculosidade?

É concedido em valor correspondente a 30% sobre o salário base do servidor.

205. Como faço para requerer o adicional de insalubridade ou periculosidade?

O servidor deverá protocolar o requerimento próprio junto à Sua Secretaria, sendo anexado ao
requerimento o relatório de atividades elaboradas por ele, assinado pelo chefe imediato e
mediato. A Secretaria encaminhará ao DAF/SESMT para análise do Setor Técnico de Segurança
do Trabalho. Ambos os adicionais serão pagos a partir da data do protocolo do requerimento
quando deferidos.

AQUISIÇÃO DE EPI - Decreto nº 11.505/2011

206. Quem tem direito a receber o equipamento de proteção individual?

O servidor tem direito ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sempre
que a atividade desempenhada oferecer risco à sua saúde e à sua segurança.

207. O que é equipamento de proteção individual?

Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso
individual, utilizado pelo Servidor Público Municipal, destinado à proteção de riscos suscetíveis
de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Ex.: Luvas, óculos de segurança, botina, capacete,
protetor auricular, cinto de segurança entre outros.
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208. Como serão adquiridos esses equipamentos?

Os EPI`s serão adquiridos pela Administração Pública Municipal e fornecidos em perfeito
estado de conservação e funcionamento de forma gratuita aos Servidores Públicos Municipais,
nas seguintes circunstâncias:

a) Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos
de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
c) Para atender situações de emergência.

209. A quem compete solicitar a compra desses equipamentos para distribuição aos servidores
que o utilizam?

Compete a cada Secretaria verificar quais equipamentos serão necessários e se há ata de registro
de preço vigente para compra dos mesmos. Caso não haja ata vigente, a Secretaria deverá abrir
processo para aquisição por meio de licitação. Caberá ao Setor de Segurança e Medicina do
Trabalho recomendar às Secretarias Municipais quais serão os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s adequados à proteção do Servidor Público Municipal, considerando os
conhecimentos técnicos e atividades desempenhadas.

Telefones do setor:
(14) 3227-5647/3227-5650/3234-9022

E-mail:
marinapassos@bauru.sp.gov.br – Divisão de Apoio ao Servidor

rachelcrispim@bauru.sp.gov.br – Seção de Benefícios
benefícios@bauru.sp.gov.br

maercy@gmail.com – Segurança do Trabalho
aryacosta@bauru.sp.gov.br – Segurança do Trabalho

victorferreira@bauru.sp.gov.br – Segurança do Trabalho
mariorodrigues@bauru.sp.gov.br – Segurança do Trabalho
pedroantonio@bauru.sp.gov.br – Segurança do Trabalho

gianegodoy@bauru.sp.gov.br – Perícia Médica
darlenetendolo@bauru.sp.gov.br – Serviço Social
mariacarraro@bauru.sp.gov.br – Serviço Social

mailto:marinapassos@bauru.sp.gov.br
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mailto:benefícios@bauru.sp.gov.br
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO

210. É possível receber os períodos de licença prêmio em aberto?

O pagamento de licença prêmio está suspenso até o presente momento. Portanto, somente será
paga em casos de exoneração ou aposentadoria.

211. Pode haver interrupção do gozo de licença prêmio?

Não, a licença prêmio tem que ser gozada integralmente, sendo proibida sua interrupção.

212. É permitido alterar o banco para recebimento do salário?

Sim, basta solicitar a portabilidade bancária junto ao Bradesco.

213. Para obtenção da sexta-parte é necessário solicitar a contagem?

Está vedado a concessão da sexta parte de 28/05/2020 a 31/12/2021, conforme disposto no
Decreto 15315 de 2020.

VII - a contagem deste tempo como período aquisitivo necessário para a
concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, excepcionando-se a
promoção por qualificação profissional por escolaridade, progressão por
mérito profissional e progressão por qualificação profissional, assegurado o
cômputo para os demais fins, como para a aposentadoria.

214. Quais afastamentos são deduzidos da contagem de tempo de efetivo exercício?

São deduzidos os afastamentos a título de: licença Saúde Servidor, Licença Saúde Família
Servidor, Licença Sem Vencimentos, Faltas Injustificadas, Faltas Justificadas e Auxílio-doença.

215. Como obter o benefício da Licença Prêmio?

Está vedado a concessão da Licença Prêmio de 28/05/2020 a 31/12/2021, conforme disposto no
Decreto 15315 de 2020.

VII - a contagem deste tempo como período aquisitivo necessário para a
concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, excepcionando-se a
promoção por qualificação profissional por escolaridade, progressão por
mérito profissional e progressão por qualificação profissional, assegurado o
cômputo para os demais fins, como para a aposentadoria.

216. Quais verbas salariais incidem para o teto do Plano de Saúde?
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No teto para desconto dos 4% (quatro por cento) a título de plano de saúde, incidirão todos os
proventos*, conforme disposto na lei n.º 2. 706 de 2001.

Art. 7° - Os servidores titulares de cargo efetivo, aposentados e pensionistas
contribuirão com 4% (quatro por cento) de seus vencimentos brutos,
incluídas todas as vantagens, para a manutenção de sua própria assistência
médica e de seus dependentes descritos no art. 4º, enquanto que a
Administração Municipal e seus respectivos órgãos arcarão com os demais
custos.

*Não há incidência no abono salarial não incorporável, Décimo Terceiro Salário e Ajuda de
Custo Filho Deficiente.

217. Como é feito o cálculo de Adicional Noturno?

Somam-se todos os proventos fixos, multiplica-se o resultado por 25% (vinte e cinco por cento),
divide-se pela carga horária do servidor e depois multiplica-se pela quantidade de horas feitas.

218. Como é feito o cálculo de Horas Extras e quais eventos são considerados?

O valor da Hora Extra corresponde ao valor da hora trabalhada acrescida de 50%. Mediante
legislação vigente (Decreto n.º 11.538/2011) são considerados para o cálculo da hora extra:
salário, biênio e a sexta parte. Para realização do cálculo soma-se o salário+biênio+sexta parte,
o valor dessa somatória acrescenta-se 50% (cinquenta por cento) e divide pela carga horária
básica do cargo e multiplica pela quantidade de horas extras realizadas.

Exemplo:

HORA EXTRA
Salário R$ 1.500,00
Biênio R$ 375,00
Sexta parte R$ 340,00
Total R$ 2.215,00
50% do total R$ 1107,50
Total + 50% R$ 3.322,50
Carga horária 200
Quantidade de horas extras 1:00
Valor a ser pago a título de hora extra R$ 16,61

219. Como é feito o cálculo de Horas Feriadas e quais eventos são considerados?

O valor da Hora Ferida corresponde ao valor da hora trabalhada acrescida de 75% (setenta e
cinco por cento). Mediante legislação vigente (Decreto n.º 11.538/2011) são considerados
para o cálculo da hora feriada o salário, o biênio e a sexta parte. Para realização do cálculo soma-
se o salário+biênio+sexta parte, o valor dessa somatória acrescenta-se 75% (setenta e cinco por
cento) e divide pela carga horária básica do cargo e multiplica pela quantidade de horas feriadas
realizadas.

Exemplo:
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HORA FERIADA
Salário R$ 1.500,00
Biênio R$ 375,00
Sexta parte R$ 340,00
Total R$ 2.215,00
75% do total R$ 1661,25
Total + 75% R$ 3.876,25
Carga horária 200
Quantidade de horas 1:00
Valor a ser pago R$ 19,38

220. O que é necessário para dar entrada na solicitação de ajuda de custo estudante?

Apresentar, juntamente com o requerimento as seguintes documentações: declaração de
matrícula (original e atual) do órgão contendo os termos, os módulos e/ou as disciplinas a
serem cursadas no semestre, devendo ainda constar a aprovação nos termos, módulos ou
disciplinas cursadas no semestre anterior e cópia do comprovante de pagamento, todos os
documentos deverão ser referentes ao mês em que for protocolado o requerimento.

221. Como fazer para receber o salário família?

O salário família é um benefício previdenciário federal, que é concedido aos funcionários que
possuam salário de contribuição inferior ou igual à remuneração máxima da tabela anual,
conforme abaixo:

Vigência Remuneração Salário Família

A partir de 01/01/2020

(Portaria SEPRT 3.659/2020)
Até R$ 1.425,56 R$ 48,62

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

222. Como consultar margem consignável?

Através do sistema Consignet. Acesse o portal do servidor e clique em consignação on-line.

223. Como consultar empréstimos, quantidade de parcelas pagas e parcelas pendentes ?

Através do sistema Consignet. Acesse o portal do servidor e clique em consignação on-line.

224. Como obter a senha de acesso ao Consignet?

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-seprt-3659-2020.htm
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Após entrar na página inicial do Consignet, clique em “Cadastrar senha”, preencha
corretamente os formulários e a senha será enviada via SMS. Caso tenha dificuldade na obtenção,
procure o expediente de sua secretaria.

225. Ao tentar criar a senha, o formulário foi preenchido incorretamente e o sistema bloqueou
o cadastro, o que fazer?

Aguarde até o dia seguinte e o sistema estará liberado automaticamente para nova tentativa de
cadastro.

226. Como fazer para dar baixa em um contrato ou parcela?

A baixa é dada automaticamente após o pagamento das parcelas. Caso o servidor queira
antecipar o pagamento, deverá procurar a instituição financeira, somente o banco poderá dar a
baixa no sistema no que refere-se a antecipação de pagamento.

227. O contrato não foi descontado em folha, como proceder?

Procure imediatamente a consignatária (banco, farmácia, seguradora etc.) e se informe como
proceder para efetuar o pagamento, depois acompanhe o sistema Consignet para checar se
a instituição deu baixa na parcela pendente.

228. O servidor esteve de licença e pagou o contrato diretamente à consignatária, porém a
parcela continua em aberto no sistema Consignet, o que fazer?

Procure imediatamente a consignatária (banco, farmácia, seguradora etc.) e solicite a baixa no
sistema, somente a instituição pode efetuar a baixa.

229. Como aumentar a margem consignável?

A margem é calculada automaticamente pelo sistema, baseada nos proventos fixos que o
servidor recebe e nos descontos, portanto a margem disponível só irá aumentar caso o servidor
tenha um aumento salarial ou faça a quitação de algum contrato em aberto.

230. Não houve nenhum empréstimo novo e a margem diminuiu, qual o motivo?

Compare seus descontos com o mês anterior, possivelmente houve um aumento em algum deles
(Imposto de renda, Plano de saúde, Pensão, etc.).

PONTO ELETRÔNICO

231. Quem está obrigado a fazer a marcação do ponto eletrônico e uso do cartão de
identificação funcional?

De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 11.855 de 23 de maio de 2012:

É obrigatório o registro de ponto e o uso do Cartão de Identificação Funcional
- CIF, por todos os servidores públicos municipais (efetivos e comissionados),
estagiários e menores aprendizes, durante o período em que estiverem no
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exercício de suas funções e na permanência das dependências dos órgãos
municipais, exceto aos servidores cedidos a outros órgãos.

232. Quem está desobrigado a fazer a marcação do ponto eletrônico e uso do cartão de
identificação funcional?

Conforme artigo 4º, §2º do Decreto nº 11.855 de 23 de maio de 2012:

Ficam dispensados do registro de ponto e uso obrigatório do Cartão de
Identificação Funcional - CIF, o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Chefe de
Gabinete e os Secretários Municipais.

233. A partir de quando começará a valer a marcação do ponto?

Nos locais em que os relógios já estiverem devidamente instalados, configurados e funcionando,
os servidores devem registrar seu ponto de forma eletrônica.

234. Na secretaria em que atuou, ou em determinados locais da mesma não existe relógio de
ponto, como proceder?
É recomendável proceder da seguinte forma:

a) Junto a TI - DPD (Departamento de Processamento de Dados):

 Verificar se existem relógios para a sua secretaria e a quantidade total;
 Definir os locais da sua secretaria onde os relógios serão instalados;
 Agendar com o responsável na TI, uma visita aos locais para levantamento dos requisitos para a

instalação dos relógios;
 Sempre que possível dentro das possibilidades sugeridas, seguir rigorosamente as orientações da

equipe de instalação do equipamento.

b) Junto ao Expediente de sua Secretaria:

 Comparecer em seu expediente para coleta das digitais e cadastro dos servidores;
 Tirar dúvidas em relação a procedimentos pertinentes ao sistema de frequência e legislação

vigente.

c) Junto a Secretaria:

 Reunir-se com os responsáveis de cada setor, e definir padrões de procedimentos a serem
adotados em relação às particularidades de cada setor e em geral da secretaria.

d) Definir regras e exceções em relação a:

 Marcações do ponto;
 Horários de trabalho.

Sempre respeitando a legislação vigente, observando e procurando resguardar todos os direitos
do servidor, assim como os deveres do mesmo em relação à prestação de serviço ao município.
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235. E nos locais da secretaria onde não tem relógio de ponto instalado ainda, como proceder
com os servidores que trabalham nestes locais ou que trabalham apenas determinados
períodos nesses locais?

Conforme artigo 6º, parágrafo único do Decreto nº 11.855 de 23 de maio de 2012:

Nos locais desprovidos de equipamentos de ponto eletrônico será efetuada a
marcação do ponto através de ficha de frequência ou equipamento mecânico
de controle de ponto, controlado pela chefia imediata e autorizado pela chefia
mediata.

236. Como fazer quando o servidor esquecer de marcar o ponto?

É recomendável que o servidor faça uma justificativa devidamente assinada com a ciência do
seu superior imediato e envie ao expediente e/ou mini-dap, para que este posteriormente insira a
marcação faltante no sistema de frequência.

237. Como proceder nos casos em que o servidor presta serviços externos, não sendo possível
fazer as marcações de entrada e saída de expediente ou intervalo de almoço?

Conforme art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 11.855 de 23 de maio de 2012:

Os servidores municipais (efetivos e comissionados), estagiários e menores
aprendizes que desempenham suas funções em locais providos de
equipamentos de ponto eletrônico, deverão proceder à marcação de ponto
utilizando-se, por definição do Secretário de cada pasta, do sistema
biométrico de digitais ou do Cartão de Identificação Funcional – CIF.

Nos locais desprovidos de equipamentos de ponto eletrônico será efetuada a
marcação do ponto através de ficha de frequência ou equipamento mecânico
de controle de ponto, controlado pela chefia imediata e autorizado pela
chefia mediata.

238. A partir de quantos minutos são considerados como horas extras excedentes?

Conforme art. 4º da Portaria GP nº 06/2007, em relação ao horário de expediente de trabalho, ou
seja, da entrada do servidor ao trabalho até a sua saída será contada a partir de 15 minutos,
durante o intervalo de refeição 15 minutos.

239. Quem é responsável pelo controle do banco de horas e das horas extras e feriadas dos
servidores?

Conforme artigo 5º, do Decreto nº 12.372 de 27 de dezembro de 2013:

Cada Secretaria Municipal, através da Divisão de Administração e
Expediente, efetuará o controle das horas extras e feriadas no banco de horas,
devendo ter a respectiva autorização do Diretor e Secretário da pasta,
podendo a Diretoria de Expediente liquidar este banco até o final de cada
exercício, à época das férias ou em período que anteceder à aposentadoria.

240. As horas extras que vão para o banco de horas podem ser resgatadas para pagamento?
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De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 12.372 de 27 de dezembro de 2013:

Excluídas as atividades emergenciais, serão pagas até 02 (duas) horas diárias;
respeitando o limite de até 60 (sessenta) horas mensais a um mesmo servidor;
devendo o montante que ultrapassar tal limite ser anotado no banco de horas.

241. Quando as horas excedem o limite permitido por lei, como proceder?

Conforme os artigos, 1º, 2º e 3º do Decreto nº 12.372 de 27 de dezembro de 2013:

Art. 1.º - Em casos excepcionais, desde que justificados pelos titulares das
Secretarias Municipais e após a autorização expedida pela Chefia de Gabinete,
será permitida a convocação e o pagamento de servidores para a execução de
horas extras e feriadas, onde se fizerem imprescindíveis.

Art. 2º - Em razão das atividades emergenciais desenvolvidas pela Secretaria
de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente e Gabinete do
Prefeito (Conselho Tutelar), a autorização para a execução de horas extras e
feriadas e o pagamento será concedida pelos seus Secretários Municipais e
Chefe de Gabinete.

Art. 3º - Excluídas as atividades emergenciais, serão pagas até 02 (duas)
horas diárias, respeitando o limite de até 60 (sessenta) horas mensais a um
mesmo servidor, devendo o montante que ultrapassar tal limite ser anotado no
banco de horas.

242. Os cargos em comissão e função de confiança de diretor de divisão tem direito a receber
horas extras excedentes para pagamento ou compensação de banco de horas?

Não, os ocupantes de cargos em comissão e ocupantes de função de confiança de Diretor de
Divisão não podem realizar horas extras ou feriadas.

243. A data para entrega da frequência está encerrada no sistema, como proceder?

Nesse caso além de respeitar os procedimentos internos definidos e estabelecidos por cada
Divisão de Administração e Expediente, será necessário fazer uma retificação das ocorrências
faltantes ou informadas erroneamente e enviar à Secretaria da Administração.

244. Como proceder para descontar as horas que constam no banco de horas?

Em relação às horas constantes no banco, o servidor poderá descontá-las conforme disposto no
artigo. 4º do Decreto nº 10.862/2009.

245. No caso de realização de horas extras na secretaria, que estarão registradas no ponto,
deverá haver a confecção de documento solicitando o pagamento ou inserção no banco de
horas ou será automático?

As horas extras geradas pelo sistema não são inseridas automaticamente, é necessário à
intervenção do usuário para justificar, no caso para banco de horas ou pagamento.
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246. Como proceder no caso de horas extras realizadas fora da secretaria, sem registrar no
ponto (finais de semana, horários noturnos, etc.)?

É necessária a inserção das marcações no sistema de ponto, mas também é interessante atender
as regras apresentadas nas questões 5 e 8.

247. O servidor que estiver com problemas para a leitura das digitais poderá utilizar apenas o
crachá para registro de frequência?
Problema de digital é bastante relativo, pois pode ser que o servidor esteja colocando o dedo de
forma errada ou não cadastrado; pressionando muito ou pouco; dedos molhados, suados ou com
alguns produtos tais como: creme, talco de luvas cirúrgicas, óleo, cal, cimento, graxa, tinta, etc.;
até mesmo sujeira no leitor de biometria em decorrência de muitas outras digitais já terem sido
coletadas. Agora nos casos em que o servidor realmente não possui mais a digital com um bom
nível de leitura biométrica, poderá sim utilizar o cartão como meio de marcação de ponto, para
tal deverá ter autorização do Secretário da pasta em que estiver lotado.

248. Se o funcionário estiver fora da secretaria em que é lotado, e por ventura der o horário do
ponto, o mesmo poderá registrar na secretaria que se encontra?

Sim, desde que isso seja utilizado de forma íntegra e consciente, e com ciência da chefia.

249. Em caso de problemas pertinentes ao relógio de ponto eletrônico, como proceder?

Entrar em contato com a TI – DPD (Departamento de Processamento de Dados).

250. Em caso de problemas pertinentes ao Sistema de frequência de ponto eletrônico, como
proceder?

Entrar em contato com Secretaria da Administração - Divisão de Banco de Dados

TEMPO DE SERVIÇO

251. O servidor pode averbar o tempo de serviço do INSS na FUNPREV? Como proceder?

Sim. O servidor deverá solicitar na Divisão de Administração e Expediente de sua secretaria um
“ATESTADO DE CONDIÇÃO FUNCIONAL”, constando a finalidade e onde irá aproveitar
esse tempo e a mesma enviará o requerimento ao Setor de Certidões.
O ex-servidor que deseja averbar o tempo de serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU em outro órgão deverá solicitar um “ATESTADO” se foi servidor CELETISTA –
CLT, ou seja, trabalhou nesta Prefeitura até 31/07/1991; ou uma “CERTIDÃO” (salvo se o ex-
servidor tenha prestado serviços nesta Prefeitura como temporário, porque suas contribuições
foram recolhidas para o INSS), se o mesmo prestou serviços nesta prefeitura como
ESTATUTÁRIO, ou seja, a partir de 01/08/1991, em ambas as requisições deverão constar
qual a finalidade e onde irá aproveitar esse tempo.

252. Como proceder quando o ex-servidor reside fora de Bauru e não tem como fazer a
solicitação do documento (certidão ou atestado) pessoalmente?



51

Prefeitura Municipal de Bauru
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Administração

O ex-servidor que estiver impossibilitado de vir a Bauru para fazer sua solicitação poderá
solicitar via e-mail ou por procuração. Para obter outras informações entrar em contato com o
Setor de Certidões pelo telefone (14) 3235-1305.

253. A certidão/atestado está pronta, mas não tenho como retirar. O que fazer?

O ex-servidor poderá pedir para algum parente ou pessoa mais próxima vir retirar o documento,
mediante apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório.

254. Como é efetuada a contagem de tempo de efetivo exercício para fins de biênio e sexta-
parte? O que é descontado?

A contagem de tempo de efetivo exercício para fins de biênio e sexta-parte é realizada desde o
dia em que o servidor entrou na Prefeitura até a data da frequência em que o Departamento de
Pessoal estiver trabalhando. Exemplo: se o servidor entrou nesta prefeitura em 05/05/1985, e a
frequência que o Departamento de Pessoal está trabalhando é a do mês 03/2017, então o Setor
de Certidões irá contar de 05/05/1985 a 31/03/2017.
Em ambas as contagens os descontos são: LICENÇA TRATAMENTO SAÚDE DOSERVIDOR,
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FALTAS INJUSTIFICADAS,
FALTAS JUSTIFICADAS, SUSPENSÕES, LICENÇAS SEM
VENCIMENTOS e BISSEXTOS, de acordo com o artigo 61 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.

255. Onde solicitar contagem de tempo para saber se tem direito a PQP/ PQPE?

Está vedado a concessão de Progressões de 28/05/2020 a 31/12/2021 conforme disposto no
Decreto 14858 de 2020.

VII - a contagem deste tempo como de período aquisitivo necessário para a
concessão de qualquer adicional por tempo de serviço (biênio, sexta-parte,
promoção por qualificação profissional por escolaridade, progressão por
mérito profissional, progressão por qualificação profissional e atividade de
trabalho pedagógico) e licença-prêmio, assegurado o cômputo para os demais
fins, como para a aposentadoria.

256. Como é efetuada a contagem de tempo de efetivo exercício para fins de contribuição? O
que é descontado?

O levantamento de tempo ou contagem de tempo para essa finalidade é feita somente a partir do
período Estatutário, ou seja, a partir de 01/08/1991. Em relação ao período de CLT, o servidor
deverá solicitar junto ao INSS e solicitar a averbação junto a FUNPREV.
Na contagem os descontos são LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
FALTAS INJUSTIFICADAS, FALTAS JUSTIFICADAS, SUSPENSÕES, LICENÇAS SEM
VENCIMENTOS e BISSEXTOS, de acordo com o artigo 64 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.

257. O que é o abono de permanência? Quem tem direito? O que é descontado?
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É um benefício que o Governo Federal, através da Emenda Constitucional 41/2003 concede ao
servidor que tem todos os requisitos para se aposentar, mas que por opção permanece em
exercício.
Para ter direito o servidor que optou em continuar em exercício precisa atender a todos os
requisitos exigidos em um dos artigos abaixo:

- artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea “a”;
- artigo 2º da emenda constitucional nº 41, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b” (ref. a primeira
regra de transição);
- artigo 3º da emenda constitucional nº 41;
- artigo 40 da Constituição Federal, parágrafo 1º inciso III, alínea “b”;
- artigo 8º, parágrafo 1º, inciso I, alíneas “a” e “b”, sendo as exigências (trata-se da 2º regra de
transição).
Serão descontadas as LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FALTAS
INJUSTIFICADAS, FALTAS JUSTIFICADAS, SUSPENSÕES, LICENÇAS SEM
VENCIMENTOS e BISSEXTOS, artigo 64 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Contato: (14) 3235-1351, 3235-1229, 3235-1137, 3235-1199 e 3235-1120.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMATERIAIS

LICITAÇÃO

258. As compras com valor até R$ 17.300,00 podem ser realizadas por dispensa de licitação?

O valor de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais) – previsto pelo Decreto Federal nº
9.412/2018, que atualizou o limite das modalidades de licitação (art. 23 da Lei Federal nº
8.666/1993), atualizando o art. 24, II - é utilizado por toda a Prefeitura de Bauru, considerando a
somatória de serviços/objetos similares.
No mais, aquisições/contratações de bens/serviços comuns, independentemente de o valor ser
inferior ao limite de R$ 17.300,00, deverão ser adquiridos através de licitação.

259. Quando iniciado um processo de compra, é preciso juntar as certidões fiscais da empresa
que apresentou a melhor proposta?

Se o valor estiver abaixo de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), antes de juntar as
certidões, é preciso entrar em contato com a Divisão de Licitação para saber se o bem/serviço
poderá ser adquirido/contratado por dispensa de licitação (art. 24, II, da lei federal 8.666/1993),
em caso positivo será necessária à juntada das certidões; caso contrário não precisa juntar.

260. Qualquer aquisição/contratação de bem/serviço precisa da formalização de contrato?

Se o bem/serviço demandar garantia/assistência técnica, ou seja, obrigação futura do fornecedor,
a lei federal 8.666/93 – art. 62, § 4º, determina a formalização de contrato. Se a obrigação se
extingue com a entrega do bem, não precisa contrato.

261. Quais informações são necessárias nas cotações de preços?
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De acordo com o Decreto Municipal nº 13.431/2017: nome completo da empresa, CNPJ,
telefone para contato, nome completo do representante, descrição completa do objeto/serviço,
quantidade exata do objeto/serviço, forma de entrega/execução, prazo de validade da proposta
de 60 dias, forma de pagamento de até 30 dias, locais de entrega/execução, nome completo de
quem encaminhou a cotação de preço.

262. Nos casos de Ata de Registro de Preço que tenham cota reservada e cota principal, qual
pedir primeiro?

Tendo em vista que os valores registrados são os mesmos e que a lei complementar 147/2014
que alterou a lei complementar 123/2006, prevê a contratação de cota reservada (até 25% do
quantitativo), os pedidos deverão seguir a mesma distribuição percentual. Ex.: pedido de 100
canetas: 25% do fornecedor da cota reservada e 75% do fornecedor da cota principal.

263. Se o objeto/serviço na cota reservada tiver valor mais caro que na cota principal, de qual
pedir?

Sempre será feito pedido ao fornecedor que registrou o menor preço, independente de ser da
cota principal ou da cota reservada.

264. Mesma empresa ganhou cota reservada e cota principal, de qual pedir primeiro?

Da cota reservada até que se esgote o saldo, somente após da cota principal.

265. Abertura de processo administrativo para aquisição/contratação de bens e serviços. Como
proceder?

Passo 1: seguir o que determina a portaria GP 46/2018 (publicada no D.O.M. em 07/06/18), a
saber: portaria 46/2018 – art. 1º Determina que todo processo para aquisição/contratação de
bens e serviços, autuados no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, deverão ser instruídos
com o descritivo constante na plataforma SIAFÍSICO do sistema BEC (www.bec.sp.gov.br),
inclusive com o código correspondente;

Passo 2: Encontrado o descritivo na plataforma SIAFISICO, deverá ser realizada pesquisa de
preço, de acordo com o modelo de Proposta de Preço – indicado na portaria GP 47/2018
(publicada no D.O.M. em 07/06/18). Caso não exista o bem/serviço na plataforma
SIAFISICO da BEC, o setor solicitante deverá encaminhar o descritivo do que se deseja
adquirir/contratar à Divisão de Licitação solicitando o cadastramento do descritivo, tanto na
BEC como no sistema SMARAPD, sendo que para o cadastro no Sistema SAMARAPD é
necessário já vir indicada a categoria econômica. A solicitação de inclusão na BEC deverá ser
justificada e juntada ao processo.

Passo 3: Realizada a pesquisa de preço, o processo deverá ser cadastrado pela Secretaria
interessada no sistema SMARAPD (sistema este que integra contabilidade, compras,
almoxarifado e patrimônio), sendo emitida a Requisição de Compra (RC). Nos processos de
aquisição/contratação de bens/serviços que não forem ata de registro de preço, a própria
Requisição de Compras é a folha de rosto prevista na portaria GP 47/2018;
Passo 4: Com todos os documentos indicados nos passos 1 a 3, o processo será encaminhado ao
Secretário da pasta solicitante e após ao Sr. Prefeito - quando o valor assim o determinar, para
autorização da aquisição/contratação;
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Passo 5: Estando o processo de acordo com as indicações passo 1 a 4, deverá o mesmo ser
encaminhado à Divisão de Licitação para prosseguimento.

266. Solicitação de aquisição/contratação de bens/serviços pelo sistema de Registro de Preço.
Como proceder?

O procedimento a ser realizado será o mesmo descrito no item anterior – passos 1 a 5 – a
diferença é que o sistema SMARAPD não emite a folha de rosto com os dados descritos na
portaria GP 47/2018, devendo a mesma ser preenchida e juntada ao processo.

267. Quais os trâmites do processo de aquisição/contratação?

Abertura de processo instruído com o pedido de aquisição/contratação, justificativa, descritivo
do objeto/serviço, pesquisas de preços (no mínimo 3), autorização da autoridade competente,
elaboração de planilha de preço médio, reserva de verba, elaboração do edital, análise jurídica
do edital, correção do edital, publicidade, abertura da sessão pública de licitação, homologação,
adjudicação, emissão de solicitação de empenho/formalização de contrato.

268. Qual a diferença entre processo comum e ata de registro de preço?

No processo comum a aquisição ocorre por quantidade e prazo certos para o uso, enquanto que
na Ata de Registro de Preço não se tem ao certo o quanto ou quando será utilizado de
determinado bem/serviço. No mais a Ata de Registro de Preço não obriga a Administração
Pública a contratar/adquirir o bem/serviço, o que existe é uma expectativa de fornecimento.
Caso a Administração Pública necessite, será fornecido o bem/serviço pelo preço registrado.
Se precisar de outras informações pertinentes, entrar em contato através do telefone (14) 3235-
1287 ou pelos e-mails abaixo:

anapessin@bauru.sp.gov.br

geovanasouza@bauru.sp.gov.br

erikafournier@bauru.sp.gov.br

joserobertojunior@bauru.sp.gov.br

compras@bauru.sp.gov.br

ALMOXARIFADO

269. Qual setor poderá fornecer informações sobre posições de estoque e recebimento de
mercadorias?

Essas informações podem ser fornecidas pela Divisão de Almoxarifados – DAM, através dos
telefones (14) 3203.7533 ou (14) 3227.1431 ou por e-mail, sendo que com a implantação do
sistema SMARAPD todas as Secretarias possuem acesso ao seu estoque.

270. Como fazer para retirar mercadorias que se encontram no estoque do almoxarifado?

mailto:anapessin@bauru.sp.gov.br
mailto:geovanasouza@bauru.sp.gov.br
mailto:erikafournier@bauru.sp.gov.br
mailto:joserobertojunior@bauru.sp.gov.br
mailto:compras@bauru.sp.gov.br
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As mercadorias somente serão retiradas mediante requisições, devidamente emitidas e
assinadas pelo responsável do setor solicitante, emitidas pelo sistema
SMARAPD/Almoxarifado.

271. Como proceder quando não tiver acesso liberado para fazer requisições pelo sistema
SMARAPD?

Caso o servidor não tenha sido cadastrado neste perfil do sistema, favor encaminhar e-mail
para simonegiampietro@bauru.sp.gov.br ou anapessin@bauru.sp.gov.br, solicitando tal
cadastramento.
A retirada de material só será possível através da requisição emitida pelo sistema SMARAPD.

272. Posso fazer solicitação de material via e-mail?

Não. Todas as solicitações de materiais deverão ser feitas via requisição de material, cadastrada
no sistema SMARAPD, tendo em vista o controle de entradas e saídas realizados pelo sistema.

273. Onde tirar dúvidas com relação aos códigos de produtos para o preenchimento da
requisição?

Existe a possibilidade de consultar o código no próprio sistema que emite a requisição, bem
como diretamente no almoxarifado por telefone ou e-mail.

274. As secretarias podem deixar estocados no almoxarifado materiais que foram adquiridos
quando não tem espaço para guardá-los?

Não, os materiais deverão ser adquiridos e utilizados respeitando os prazos estabelecidos no
Decreto Municipal n.º 13.431 de 21 de junho de 2017, art. 7º.

275. Qual o endereço para a entrega de mercadorias?

É necessária a identificação da secretaria solicitante dos materiais a serem entregues para a
confirmação do endereço, sendo o endereço do Almoxarifado Central - Avenida Engenheiro
Hélio Pólice, quadra 01, s/n, Jardim Redentor, Bauru/SP, CEP 17032-290. Caso a secretaria
solicitante seja Educação ou Saúde, o fornecedor deverá entrar em contato pelos telefones (14)
3203-3226 e (14) 3214-4412.

276. Como proceder em relação às notas fiscais dos materiais/serviços recebidos diretamente
pelas secretarias:

As notas fiscais de materiais de consumo entregues diretamente a Secretaria solicitante
deverão ser atestadas e encaminhas à Divisão de Almoxarifados para que sejam feitos os
devidos lançamentos. Quanto às notas fiscais de prestação de serviços deverão ser
atestadas e realizados os devidos lançamentos - pela própria Secretaria - no Sistema
Contábil SMARAPD/AUDESP e encaminhadas diretamente a Secretaria de Economia e
Finanças para pagamento. EXCEÇÃO da Secretaria Municipal de Administração que todas
as notas fiscais deverão ser encaminhadas ao Almoxarifado.

mailto:simonegiampietro@bauru.sp.gov.br
mailto:anapessin@bauru.sp.gov.br
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Se precisar de outras informações pertinentes a essa matéria, gentileza entrar em contato
através do telefone (14) 3203.7533 ou (14) 3227.1431 ou pelos e-mails abaixo:

elainemunari@bauru.sp.gov.br

herciliagrande@bauru.sp.gov.br

luiznascimento@bauru.sp.gov.br

pauloandrejevas@bauru.sp.gov.br

ricardokashina@bauru.sp.gov.br

rosemaradoro@bauru.sp.gov.br

simonegiampietro@bauru.sp.gov.br

PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

277. Como saber a classificação e tipos de bens: permanente, consumo e serviços.

As referidas informações constam no Decreto Municipal n.º 13.751/2018.

278. Como proceder em relação ao inventário e levantamento físico de bens em relação ao
prazo de devolução e reconferência?

No Decreto Municipal n.º 11.185/2010, nos artigos 15, 16 e 17, constam todas as informações
relacionadas aos inventários/levantamento físico de bens.

Art. 15 - O inventário físico dos bens patrimoniais da Administração Direta
do Município de Bauru será anual e de responsabilidade do Setor de
Patrimônio Mobiliário, que emitirá uma listagem, através de sistema
informatizado e encaminhará ofício para todas as unidades detentoras dos
bens patrimoniais, com prazo de retorno previamente estipulado, para a
devida conferência, devendo ser devolvidos datados, assinados e identificado
o signatário da unidade em todas as suas folhas.

Art. 16 Ao Setor de Patrimônio Mobiliário caberá informar ao Secretário da
Administração sobre o descumprimento das disposições deste decreto,
inclusive em relação a ausência do envio do termo de Transferência e Baixa
dos bens patrimoniais, que tomará as providências cabíveis, devendo,
inclusive, encaminhar à Corregedoria Geral para a apuração do ocorrido, caso
não haja a regularização, sujeitando o responsável às sanções cabíveis
decorrentes de infrações disciplinares a serem apuradas em correspondente
processo administrativo.

Art. 17 No caso de mudança de gestão (do Chefe, Diretor de Divisão, Diretor
de Departamento, Secretário), a Divisão de Expediente de cada setor deverá
comunicar o Setor de Patrimônio Mobiliário, para fins de transferência de

mailto:elainemunari@bauru.sp.gov.br
mailto:herciliagrande@bauru.sp.gov.br
mailto:luiznascimento@bauru.sp.gov.br
mailto:pauloandrejevas@bauru.sp.gov.br
mailto:ricardokashina@bauru.sp.gov.br
mailto:rosemaradoro@bauru.sp.gov.br
mailto:simonegiampietro@bauru.sp.gov.br
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responsabilidade sobre os bens, no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar
do ato.

279. Qual o prazo de devolução do Termo de Responsabilidade?

Consta no Art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal n.º 11.185/2010:

Art. 2º Todo bem adquirido deverá ser entregue no Almoxarifado, salvo em
caso de comprovada inviabilidade, em virtude de características técnicas,
montagem/instalação ou facilidades de manuseio e armazenamento. Parágrafo
único. Caberá às Secretarias Municipais, caso o bem não seja recebido pela
Divisão de Almoxarifado Central, informar o Setor de Patrimônio Mobiliário
o recebimento de todo bem mobiliário, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, anexando uma cópia da respectiva Nota de Empenho e Nota
Fiscal da compra para a emissão do correspondente Termo de
Responsabilidade, devendo, em qualquer hipótese, indicar a unidade onde o
mesmo ficará consignado e os dados do servidor responsável (nome, cargo,
matrícula).

280. Para que serve o Termo de Transferência de Bens Patrimoniais (TBP)? Como proceder
em relação a transferências de bens, preenchimento do Termo de Transferência de Bens
Patrimoniais (TBP).

Documento utilizado para realizar movimentações de bens entre as unidades organizacionais.
O modelo do Termo de Transferência de Bens Patrimoniais (TBP) consta no Anexo IV do
Decreto Municipal n.º 11.185/2010.

281. Como consultar informações sobre um bem patrimonial, tais como: valor, local, descrição,
etc.?
Entrar em contato com a Divisão de Patrimônio Mobiliário ou com a Divisão de Expediente da
respectiva Secretaria para efetivar as referidas consultas.
Se precisar de outras informações pertinentes a essa matéria, entrar em contato através do
telefone (14) 3203-7548 ou pelos e-mails abaixo:

rafaelplacce@bauru.sp,gov.br

rodrigocarvalho@bauru.sp.gov.br

mailto:rodrigocarvalho@bauru.sp.gov.br
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