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RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL - EDITAL 10/2018 

(realizado em 24/06/2018) E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

Inscrição Nome Completo CPF 
Prova 

Objetiva 
0025100026 ANA PAULA FERREIRA 322.275.168-44 72,00 

0025100043 BEATRIZ CARNEIRO NAVARRO DE OLIVEIRA 385.871.278-70 55,80 

0025100035 CAROLINE RIBACINKO VALENTIM 320.213.928-21 55,80 

0025100018 DANIELLE CASOTTI 367.011.388-61 55,80 

0025100008 FLÁVIA ARANTES TÁPARO 368.725.628-62 59,40 

0025100049 ISABELA BOCONCELO 417.849.838-02 54,00 

0025100016 IZABELLA CRISTINA SANTANA 426.950.558-38 55,80 

0025100062 JANAINA MONTAGNANI FINALLI 376.130.728-43 61,20 

0025100017 KEIDE FERNANDA USTULIN 412.822.558-43 59,40 

0025100012 NATALIA MAIARA PILATI PEREZ 372.848.428-81 57,60 

0025100067 RAYANA DIAS SANTOS 416.402.858-06 64,80 

0025100022 THAYS ALVES BARBOSA 423.874.158-76 61,20 

 

Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão apresentar (caso 

possuam) no período de 06 a 08 de agosto de 2018, no horário das 8h30 às 17h, no 

Departamento de Recursos Humanos, 2º andar, na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, 

original e cópia dos fatores indicados no item “s”. 

Os certificados que serão utilizados como pré-requisito para investidura no cargo não deverão 

ser entregues. 

 

2ª Fase – Análise de Títulos: 

a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 

candidatos que não apresentarem Títulos; 

b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão entregar (caso 

possuam) no período de 06 a 08 de agosto de 2018, no horário das 8h30 às 17h, no 

Departamento de Recursos Humanos, 2º andar, na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy.  

c) os candidatos deverão apresentar documento de identidade oficial com foto no momento da 

entrega de títulos; 

d) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 

apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e 

apresentação de documento de identificação do Procurador; 

e) não haverá segunda chamada para entrega de títulos; 

f) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 

fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da 

Administração, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 

g) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 

especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos; 

h) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias 

Reprográficas simples, acompanhadas dos originais; 

i) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 

necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração; 

j) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 

quadro abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não 



 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
  Secretaria Municipal de Administração  

  Departamento de Recursos Humanos  

Preserve o Meio Ambiente  

  Praça das Cerejeiras n° 1-59 - CEP: 17014-900 Fone 3235-1207/3235-1081 - E-mail: rh@bauru.sp.gov.br   2 de 3  

for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de 

concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 

permitam o perfeito enquadramento do Título; 

k) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 

tempo; 

l) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da 

Secretaria Municipal da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 

Examinadora nomeada pela Portaria nº 512/2018; 

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 

universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos 

competentes; 

n) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos 

Títulos e ou documentos apresentados; 

o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;  

p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao 

total de pontos obtidos na Prova Objetiva; 

q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso 

Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos 

apresentados.  

r) os títulos entregues que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo 

descritos) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora. 

s) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir: 

 

Título Comprovantes Valor 

Unitário 

Valor 

Máximo 

 

 

Doutorado 

Diploma, Certificado ou 

Declaração de conclusão de 

curso de pós-graduação em 

nível de Doutorado, em 

área afim, devidamente 

reconhecido pelo órgão 

competente. 

 

 

4,0 pontos 

 

 

4,0 pontos 

 

 

Mestrado 

Diploma, Certificado ou 

Declaração de conclusão de 

curso de pós-graduação em 

nível de Mestrado, em área 

afim devidamente 

reconhecido pelo órgão 

competente. 

 

 

3,0 pontos 

 

 

3,0 pontos 

 

 

 

Especialização/ 

Residência/ 

Aprimoramento 

 

Diploma, Certificado ou 

Declaração de conclusão de 

curso de pós-graduação em 

nível de especialização - 

lato 

sensu/Residência/Aprimora

mento, com carga horária 

mínima de 360 horas/aula 

 

 

 

 

1,0 ponto 

 

 

 

 

3,0 pontos 
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em área afim devidamente 

reconhecido pelo órgão 

competente. 

 

Bauru, 21 de julho de 2018. 

A Comissão 


